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O Senado Federal decreta e eu promulgo, para que produza todos os seus efeitos, a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1946 

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL 

TÍTULO I 

Das Reuniões Preparatórias 



Art. 1º – Cinco dias antes da data fixada para a abertura do Congresso Nacional, deverão os 
Senadores comparecer ao edifício do Senado, às treze e meia horas, para as Reuniões Preparatórias, que 
se realizarão sob a direção da Mesa eleita para a Sessão anterior, excluídos os membros que tiverem 
perdido ou terminado o mandato. 

§ 1º – O Senador impossibilitado de comparecer às Reuniões Preparatórias comunicará esse fato ao 
1º- Secretário, declarando quando poderá fazê-lo. 

§ 2º – Na falta dos membros da Mesa da Sessão anterior, assumirá a presidência o mais idoso, 
ocupando os lugares de Secretários os quatro mais moços. Faltando apenas os Secretários, o provimento 
se fará na ordem crescente das idades, a começar do mais moço. 

Art. 2º – Sempre que estiverem presentes pelo menos cinco Senadores em exercício, empossar-se-
ão os recém-diplomados que comparecerem, na forma e mediante as formalidades do art. 17 e seus 
parágrafos. 

Art. 3º – Verificada a presença na Capital Federal da maioria absoluta dos Senadores, o Senado 
comunicá-lo-á à Câmara dos Deputados e ao Presidente da República. O mesmo fará se até a véspera do 
dia fixado para a abertura do Congresso Nacional não se verificar tal fato. 

Art. 4º – Satisfeito o disposto na primeira parte do artigo precedente e recebida da Câmara dos 
Deputados a participação de contar ela número suficiente dos seus membros para a instalação solene do 
Congresso Nacional, o Vice-Presidente convocará os demais Senadores para esse ata, encerrando as 
Reuniões Preparatórias. 

TÍTULO II 

Da Mesa 

CAPÍTULO I 

Composição e Atribuições 

Art. 5º – A Mesa se compõe de um Presidente, que é o Vice-Presidente da República (Constituição, 
art. 61), e de quatro Secretários. Haverá ainda um Vice-Presidente e dois suplentes dos Secretários. 

Art. 6º – Ao Presidente compete, além das atribuições definidas nos arts. 61, 70, § § 3º e 49, 71 e 
208, parágrafo único, da Constituição Federal: 

I – No correr das Sessões: 

a) abri-las, presidi-las, suspende-las e encerrá-las, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição, as 
leis e o presente Regimento; 

b) assinar as Atas respectivas, uma  vez aprovadas; 

c) determinar o destino do Expediente lido. cumprindo a resolução do Senado, se provocado este por 
qualquer Senador; 

d) decidir as questões de ordem levantadas por qualquer Senador; 

e) orientar as discussões, fixando os pontos sobre que devem versar, podendo, quando conveniente, 
dividir as proposições; 

f) dar posse aos Senadores; 

g) propor a prorrogação da Sessão; 

h) designar a Ordem do Dia para a Sessão seguinte; 

i) nomear as Comissões especiais e mistas, na forma dos arts. 25, § 2º, 30, 62 e 63, e os substitutos 
dos membros das Comissões permanentes. 

II – Convocar Sessões Extraordinárias ou Secretas durante a Sessão Legislativa. 

III – Solicitar das autoridades as informações e os esclarecimentos pedidos por qualquer Senador por 
intermédio da Mesa. 

IV – Promover a publicação dos debates e de todos os trabalhos e atos do Senado, impedindo a de 
conceitos e expressões vedados pelo presente Regimento, inclusive quando constantes de documentos 
lidos pelo orador. 



V – Assinar os decretos e resoluções do Senado. 

Vl – Assinar a correspondência do Senado com o Presidente da República, com o do Supremo 
Tribunal Federal e com as autoridades estrangeiras de igual categoria. 

Art. 7º – Ao Vice-Presidente compete, além do disposto no art. 213, parágrafo único, da Constituição: 

a) presidir as Sessões Conjuntas do Senado e da Câmara dos Deputados (Constituição, artigo 41); 

b) presidir as Sessões da Comissão Diretora, podendo discutir e votar; 

c) substituir o Presidente nas suas faltas e impedimentos; 

d) superintender e ordenar as despesas de administração do Senado, em geral, nos limites das 
autorizações da Comissão Diretora ou do próprio Senado; 

e) assinar a correspondência dirigida ao Presidente da Câmara dos Deputados. 

§ 1º – Quando no exercício da Presidência, o Vice-Presidente terá apenas voto de qualidade. 

§ 2º – Sempre que, como Senador, quiser o Vice-Presidente com exercício na presidência oferecer 
projetos, indicações e requerimentos, bem como discutir e votar, deixará o referido exercício enquanto se 
tratar do assunto em que intervir. 

Art. 8º – Ao 1º Secretário incumbe: 

a) ler ao Senado a íntegra de toda a correspondência da Câmara dos Deputados, do Presidente da 
República, dos Tribunais e Juizes e dos Senadores e, em sumário, qualquer outro papel que deva ser lido 
em Sessão; 

b) ler, quando os respectivos autores não o tiverem feito, as propostas, projetos de lei, pareceres das 
Comissões e as emendas oferecidas durante o debate, bem como as indicações e requerimentos a serem 
votados; 

c) despachar a matéria do Expediente; 

d) fazer e assinar a correspondência, salvo nas hipóteses dos arts. 6º nº Vl, e 7º, letra e; 

e) receber e abrir a correspondência dirigida ao Senado, podendo autorizar o diretor da Secretaria a 
fazê-lo; 

f) assinar, depois do Presidente, as Atas das Sessões, os decretos e resoluções do Senado; 

g) guardar em boa ordem as proposições, para apresentá-las oportunamente; 

h) providenciar por que sejam entregues aos Senadores, à medida que forem chegando, os avulsos 
impressos relativos à matéria a ser discutida e votada, por forma que essa distribuição se faça, o mais 
tardar, na véspera da Sessão em cuja Ordem do Dia se intentaria fazê-lo; 

i) anotar as discussões e votações do Senado nos papéis sujeitos à sua guarda, autenticando-os com 
a sua assinatura; 

j) distribuir, sem demora, papéis às Comissões; 

I) apor ementas nos projetos recebidos da Câmara dos Deputados, quando não as tiverem; 

m) superintender os trabalhos da Secretaria e fiscalizar-lhe as despesas. 

Art. 9º – Ao 2º Secretário compete: 

a) fiscalizar a redação das Atas e proceder-lhes à leitura em Sessão, assinando-as depois do 1º 
Secretário; 

b) lavrar as Atas das Sessões Secretas; 

c) assinar, depois do 1º Secretário, os decretos e resoluções do Senado. 

Art. 10 – Aos 3º e 4º Secretários compete: 

a) fazer a chamada dos Senadores, nos casos determinados neste Regimento; 

b) contar os votos em todas as votações; 

c) tomar nota das discussões e deliberações do Senado, em todos os papéis sujeitos aa seu 
conhecimento, autenticando-os com a respectiva assinatura; 



d) auxiliar o Presidente nas apurações das eleições, anotando os nomes dos votados e organizando 
as listas respectivas para serem lidas imediatamente. 

Art. 11 – Os Secretários e suplentes substituir-se-ão conforme a sua numeração ordinal e, nesta 
mesma ordem, substituirão o Presidente, na falta do Vice-Presidente, caso em que terão apenas voto de 
qualidade. 

CAPÍTULO II 

Da Eleição da Mesa 

Art. 12 – O Vice-Presidente e os Secretários serão eleitos no início de cada ano legislativo e servirão 
até à eleição do ano seguinte, podendo ser reeleitos. 

Art. 13 – A eleição do Vice-Presidente far-se-á por escrutínio secreto e maioria de votos dos 
Senadores presentes. 

Parágrafo único – Se nenhum dos votados obtiver maioria absoluta de votos, proceder-se-á a novo 
escrutínio entre os dois mais votados. Se houver mais de dois com igual número de votos, concorrerão ao 
novo escrutínio os dois mais idosos; e, se ainda se der empate, considerar-se-á efeito o mais idoso deles. 

Art. 14 – A eleição do Vice-Presidente se fará em primeiro escrutínio, por maioria absoluta de votos. 
Se negativo o resultado, proceder-se-á a novo escrutínio entre os dois mais votados. Havendo entre estes 
mais de um com igual número de votos, concorrerão ao novo escrutínio os dois mais idosos. Verificado 
ainda o empate, considerar-se-á eleito o mais idoso deles. 

Art. 15 – A eleição dos Secretários se processará em dois escrutínios sucessivos, um para primeiro e 
segundo, e outro para o 3º e 4º, por forma a assegurar a representação dos Partidos (Constituição, art. 40, 
parágrafo único). 

§ 1º – Em cada um desses escrutínios, cada Senador votará num só nome, considerando-se eleitos, 
respectivamente, 1º e 3º Secretários os mais votados, e 2º e 4º, os mais votados dentre os de Partido 
diverso daquele, desde que esse Partido tenha obtido, pela soma dos votos dados aos seus representantes, 
um quinto do total dos sufrágios. 

§ 2º – Se, no caso da eleição dos 2º e 4º Secretários, previsto no § 1º, dois ou mais Partidos 
atingirem o referido cociente, considerar-se-ão eleitos os Senadores do Partido que contar um quinto ou 
mais de representantes no Senado. Se dois dos referidos Partidos satisfizerem essa condição, considerar-
se-á eleito 2º Secretário o mais votado do Partido de representação maior e 4º o do outro. No caso de 
igualdade do número de representantes, ficará eleito 2º-Secretário o mais votado e 4º o imediato do outro 
Partido minoritário. Em igualdade de votos, os dois cargos serão atribuídos por sorteio entre os dois. 

§ 3º – Se nenhum dos partidos minoritários atingir o cociente constante do § 1º, mas um ou mais 
conseguirem, observado o critério nele estabelecido, um sexto do total dos sufrágios, considerar-se-á eleito 
4°-Secretário o Senador mais votado no escrutínio para 3º, dentre os filiados ás referidas correntes 
partidárias, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente no caso de ser o novo cociente tingido por 
diversos Partidos. 

§ 4º – Se nenhum dos Partidos minoritários alcançar, em qualquer dos escrutínios, um dos cocientes 
previstos nos parágrafos anteriores, proceder-se-á a votação especial para o cargo ou cargos, 
considerando-se eleito o mais votado e, no caso de empate, aquele que pertencer ao Partido diverso do 
eleito para o cargo imediatamente superior na Mesa. 

Art. 16 – Os dois suplentes serão, eleitos num só escrutínio e segundo o disposto no artigo anterior e 
seus parágrafos no que diz respeito à eleição dos 1º e 3º Secretários. 

Art. 17 – A posse do Senador se realizará perante o Senado, durante a Sessão Legislativa Ordinária 
ou Extraordinária e na fase das Reuniões Preparatórias, devendo ele, pessoalmente, por oficio ao 1º-
Secretário ou por intermédio do seu Partido ou de qualquer Senador, apresentar o seu diploma à Mesa. 

§ 1º – Presente o Senador diplomado, o Presidente designará dois Senadores para recebe-lo e 
introduzi-lo na Sala das Sessões, onde ele prestará o seguinte compromisso: Prometo guardar a 
Constituição Federal e as Leis do País, desempenhar fiel e lealmente as funções de Senador que o povo 
me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil." 

§ 2º – A posse se realizará em Sessão Pública e independerá de número para deliberar. 

§ 3º – Durante a compromisso, todos os Senadores se manterão de pé. 



§ 4º – Quando forem diversos a presiar o compromisso, somente o primeiro pronunciará a fórmula 
constante do § 1º, dizendo os demais, um por um “Assim o prometo." 

Art. 18 – O suplente, uma vez convocado, deverá prestar o compromisso na forma do artigo 
precedente. 

CAPÍTULO III 

Do Exercício das Funções de Senador 

Art. 19 – O Senador deve apresentar-se ao edifício do Senado à hora regimental, para assistir às 
respectivas Sessões, considerando-se ausente o que sem motivo justo, não responder às chamadas e 
verificar a existência de número para deliberar. 

Art. 20 – Sempre que tiver de ausentar-se por mais de 30 dias, deverá a Senador comunicá-lo ao 
Presidente, que julgará da necessidade da sua presença, dando-lhe ciência desse julgamento. 

Art. 21 – O Senador que tiver de ausentar-se por mais de dois meses deverá solicitar licença ao 
Senado. 

Art. 22 – São direitos do Senador, uma vez empossado: 

a) tomar parte nas Sessões, oferecer projetos, indicações, emendas, requerer, discutir, votar e ser 
votado; 

b) solicitar, por intermédio da Mesa, informações das autoridades sobre determinados fatos relativos 
ao serviço pública; 

c) fazer parte das Comissões, na forma deste Regimento; 

d) falar quando julgar necessário, pedindo previamente a palavra ao Presidente, observadas as 
disposições regimentais; 

e) examinar, a todo o tempo, quaisquer documentos existentes no Arquivo, não podendo, entretanto, 
retirá-los; 

f) freqüentar a biblioteca e utilizar os seus livros e documentos, não podendo, entretanto, retirá-los; 

g) freqüentar o edifício do Senado e as respectivas dependencias, só ou acompanhado de pessoas 
da sua confiança; 

h) utilizar-se dos diversos serviços do Senado, desde que para fins relacionados com o exeicicio das 
suas funções; 

i) receber diariamente, na sua residência, o Diário do Congresso Nacional e o Diário Oficial; 

§ 1º – O Senador só terá direito ao subsídio e à ajuda de custo de que trata o art. 47 da Constituição 
depois de empossado e de ter comparecido às Sessões. 

§ 2º – O Senador substituído pelo suplente continua com os direitos constantes das letras d, e e f, 
perdendo os das demais letras, salvo a parte fixa do subsídio. 

§ 3º – O suplente convocado para substituição de um Senador perceberá a parte variável do subsidio, 
sem direito à ajuda de custo. Ser-lhe-á, porém, pago o subsidio integral, se o substituto nada perceber. 

Art. 23 – Precedendo consentimento da Comissão Diretora, é licito a qualquer Senador fazer retirar, 
mediante recibo, documentos do Arquivo ou livro da Biblioteca, para deles utilizar-se em reunião das 
Comissões ou no Plenário. 

Art. 24 – Qualquer Senador tem o direito de reclamar a observância deste Regimento, cumprindo ao 
Presidente atender à reclamação sem admitir reflexões ou debates, salvo se houver dúvida quanto à 
aplicabilidade do dispositivo invocado. 

Art. 25 – Não é permitido ao Senador usar, nos seus discursos, pareceres, votos em separado, 
declarações de voto ou qualquer outra forma de manifestação do seu pensamento, de expressões ou 
conceitos insultuosos para com outro Senador, Deputado, ou para com qualquer das Câmaras de 
Congressos, ou membros dos poderes públicos. 

§ 1º – Também não é licito ao Senador talar contra o vencido ou retirar-se em termos descorteses às 
deliberações do Senado ou da Câmara dos Deputados. 



§ 2º – A Mesa providenciará por que as expressões ou conceitos contrários a este artigo não sejam 
publicados no Diário do Congresso Nacional e nos Anais. 

Art. 26 – No caso de infração deste Regimento no correr de qualquer discussão ou discurso, o 
Presidente advertirá o Senador usando da fórmula: "Atenção!" Se essa advertência não bastar, o Presidente 
dirá: "Sr. Senador F... Atenção!” Não bastando ainda essa advertência nominal, o Presidente lhe retirará a 
palavra; e, se o orador insistir em desatender às advertências assim feitas, o Presidente, mediante consulta 
ao Senado e aprovação por maioria dos presentes, independente de número para deliberar, convidá-lo-á a 
retirar-se do recinto, o que o Senador convidado deverá fazer imediatamente. A desobediência a essa 
determinação constitui desacato ao Senado, devendo o Presidente suspender a Sessão e fazer lavrar o 
auto de desacato para ter o devido destino, consignando o incidente na Ata. 

Art. 27 – Falecendo algum Senador durante a Sessão Legislativa, o Presidente comunicará o fato ao 
Senado e consultá-lo-á se os seus trabalhos devem ser suspensos nesse dia, deliberando o Plenário com 
qualquer número Ocorrendo falecimento na Capital Federal, o Presidente nomeará uma comissão de seis 
membros para acompanhar o préstito fúnebre. 

Parágrafo único – Se o falecimento ocorrer na Capital Federal fora do tempo das Sessões, o 
Presidente, logo que tenha conhecimento do fato, nomeará, se possível, a comissão a que se refere este 
artigo. Em qualquer circunstância, o fato constará da Ata da Sessão em que o Senado dele tiver noticia. 

TÍTULO IV 

Das Comissões 

CAPÍTULO I 

Das Comissões, Suas Espécies e Disciplina 

Art. 28 – O Senado terá Comissões permanentes e especiais. 

§ 1º – As Comissões permanentes serão eleitas anualmente no começo de cada Sessão Legislativa 
Ordinária e servirão até à instalação da Sessão seguinte, inclusive nas Extraordinárias. 

§ 2º – Salvo a hipótese do art. 53 da Constituição, as especiais serão nomeadas a requerimento de 
qualquer Senador e aprovação do Plenário, indicando previamente o proponente a matéria a tratar e o 
número dos respectivos membros. 

Art. 29 – No dia imediato ao em que se completar a eleição da Mesa, serão eleitas as Comissões 
permanentes e, no dia seguinte ao da sua criação, as que dependerem de eleição, salvo, neste último caso, 
se o assunto for considerado urgente. 

Art. 30 – Por iniciativa de qualquer Senador, em proposição devidamente aprovada, ou em virtude de 
convite aceito, poderão ser eleitas comissões de cinco Senadores, no máximo, para representarem o 
Senado em conferências ou congressos. 

Art. 31 – A eleição das Comissões se fará por indicações escritas e assinadas ou por escrutínio 
secreto. 

§ 1º – Considerar-se-á eleito o Senador indicado por um número de Senadores igual ou superior ao 
cociente da divisão do número total dos Senadores com direito de voto pelo de membros da Comissão, 
completando-se a fração superior à metade. 

§ 2º – A mesma indicação para a mesma Comissão poderá abranger diversas candidatos, desde que 
assinada por Senadores em número múltiplo do cociente, considerando-se eleitos os indicados na ordem da 
colocação. 

§ 3º – As indicações poderão ser feitas em separado, somando-se os votos obtidos pelo mesmo 
indicado. 

§ 4º – A nenhum Senador é lícito assinar mais de uma indicação para a mesma Comissão. Se o fizer, 
será convidado a optar, anulando-se o seu voto se não fizer a opção. 

§ 5º – Da mesma indicação poderão constar os nomes para mais de uma Comissão. 

§ 6º – Se não houver indicação ou o número dos eleitos por essa forma não completar a Comissão,  
proceder-se-á à eleição dos restantes por escrutínio secreto: 



a) em cédulas uninominais, proclamando-se eleitos os que atingirem o cociente, se nenhuma 
indicação tiver sido feita para a Comissão; 

b) em listas e por maioria, se  tratar apenas de completar o número. 

Art. 32 – Quando a constituição da Comissão depender da nomeação do Presidente, deverá este 
fazê-lo por forma a ficar assegurada a representação dos Partidos na proporção do cociente referido no 
artigo anterior, tendo em vista o número dos Senadores de cada legenda eleitoral. 

Art. 33 – Dentro de cinco dias, a contar da escolha dos seus membros, cada uma das Comissões, 
exceto a Diretora e a de que trata o art. 64, deverá reunir-se numa das salas do Senado, e, instalados os 
seus trabalhos, eleger, dentre de seus membros e em escrutínio secreto, um Presidente e um Vice-
Presidente. Findo o prazo acima, sem que se tenha feito essa eleição, serão considerados Presidente e 
Vice-Presidente os dois mais idosos. 

Parágrafo único – Quando não comparecerem o Presidente e o Vice-Presidente de qualquer 
Comissão, cabe ao mais idoso presidir os trabalhos. 

Art. 34 – Aos Presidentes das Comissões compete dirigir-lhes os trabalhos e convocá-las quando 
julgarem necessário ou lhes for solicitado por qualquer dos seus membros, bem como nomear os Relatores 
para cada assunto. 

Art. 35 – As Comissões se reunirão com a maioria absoluta dos seus membros em salas do edifício 
do Senado nos dias estabelecidos, ou mediante convocação especial com a antecedência de, pelo menos, 
24 horas, para dia, hora e fim indicados, salvo os casos de urgência e do art. 91, § 1º 

Art. 36 – Os trabalhos das Comissões começarão pela leitura, discussão e aprovação da Ata da 
Reunião anterior, seguindo-se a discussão de cada assunto. Lidos o relatório e o parecer do Relator, 
qualquer membro poderá dele pedir vista por 48 horas. Em caso contrário, a Comissão passará a deliberar 
por maioria dos votantes. 

Art. 37 – Os pareceres, que deverão ser apresentados em 15 dias, serão redigidos e fundamentados 
pelo Relator em nome da Comissão e assinados por todos os seus membros ou pela maioria, devendo fazê-
lo em primeiro lugar o Presidente, seguido pelo Relator. 

§ 1º – Quando o Relator for voto vencido, o parecer será dado pelo membro da maioria que o 
Presidente designar. 

§ 2º – Os membros que não concordarem com o parecer poderão assinar-se vencidos, com 
restrições, pelas conclusões ou dar voto em separado, contando-se como favoráveis ao parecer os votos 
pelas conclusões e com restrições e contrários os vencidos e em separado. 

§ 3º – Os pareceres sobre as escolhas a que se refere o art. 63, I, da Constituição constarão 
exclusivamente: 

a) de um relatório completo sobre o escolhido, com as informações obtidas pela Comissão, por forma 
a possibilitar a verificação das condições legais e qualidades essenciais ao cargo; e 

b) da conclusão não justificada, mencionando-se apenas o resultado da votação por escrutínio 
secreto. Não se admitirá qualquer declaração ou Justificação de voto. 

Art. 38 – Uma vez assinados, serão os pareceres, emendas e declarações de votos enviados à 
Mesa, por intermédio do 1º Secretário. 

Art. 39 – As Comissões poderão, nos seus pareceres, propor seja o assunto discutido pelo Senado 
em Sessão Secreta, caso em que serão eles, as emendas e votos, e com o devido sigilo, entregues pelo 
Presidente da Comissão ao do Senado, para seguirem os trâmites regimentais. 

Art. 40 – Às Comissões é facultado dividirem-se em seções, para maior facilidade do estudo das 
matérias a elas sujeitas; mas os pareceres serão sempre dados em nome delas, com a assinatura, pelo 
menos, da maioria dos seus membros. 

Art. 41 – É licito às Comissões propor ao Senado a convocação dos Ministros de Estado para lhes 
prestarem esclarecimentos sobre os assuntos em estudo, bem como a realização de diligências ou pedido 
de informações a qualquer dos outros poderes da União ou à Câmara dos Deputados, sobrestando-se no 
decurso do prazo a que se refere o art. 37. 



Parágrafo único – Quando se tratar das escolhas, referidas no artigo 63, I, da Constituição, as 
diligências e informações a que se refere este artigo serão realizadas diretamente pela Comissão, se o 
quiser, independente de proposta ao Senado. 

Art. 42 – Quando as Comissões se ocuparem de assuntos de Interesse particular ou procederem a 
inquéritos, tomarem depoimentos, informações, ou praticarem outras diligências semelhantes, poderão, se 
julgarem conveniente, permitir às pessoas diretamente interessadas defender os seus direitos por si ou por 
procuradores, por escrito ou verbalmente. Estas Comissões poderão requisitar das autoridades legislativas, 
judiciárias ou administrativas os documentos ou informações de que precisarem. 

Art. 43 – É permitido a qualquer Senador assistir às reuniões das Comissões, discutir perante elas o 
assunto em debata, enviar-lhes informações ou esclarecimentos por escrito e bem assim propor emendas, 
que poderá fundamentar por escrito ou verbalmente. 

§ 1º – As informações ou esclarecimentos apresentados por escrito às Comissões serão impressos 
com os pareceres, se os seus autores o requererem. O mesmo se dá com os resumos das observações, 
desde que os interessados se encarreguem de redigi-los em extrato. 

§ 2º – Quando as Comissões não adotarem as emendas a elas apresentadas, anexá-las-ão ao 
parecer, devendo ser as mesmas submetidas à consideração do Senado, depois de prévia e oportunamente 
apoiadas. 

Art. 44 – Quando a matéria for despachada a duas ou mais Comissões, cada uma apresentará o seu 
parecer, que será remetido às outras. 

Parágrafo único – Estes pareceres só serão impressos depois de se manifestarem todas as 
Comissões, sendo, então, distribuídos aos Senadores em um só avulso. 

Art. 45 – Das reuniões das Comissões lavrar-se-ão Atas com o sumário do que durante elas houver 
ocorrido. 

§ 1º – As Atas das reuniões não secretas serão dadas à publicidade no Diário do Congresso 
Nacional. 

§ 2º – Dessas Atas constarão: 

a) a hora e o local de reunião; 

b) os nomes dos membros presentes e os dos ausentes com causa justificada, ou sem ela; 

c) a distribuição das matérias, por, assunto e relatores; 

d) as conclusões dos pareceres lidos e os debates; 

e) referências sucintas aos relatórios lidos e aos debates. 

§ 3º – Quando, pela importância da matéria em estudo, convier o registro taquigráfico dos debates, o 
Presidente solicitara ao 1º- Secretário do Senado as providencias necessárias. 

§ 4º – Lida e aprovada, no inicio de cada reunião, a Ata anterior, será assinada pelo Presidente da 
Comissão. 

§ 5º – As Comissões serão secretariadas em suas reuniões públicas por funcionários da Secretaria 
do Senado. 

§ 6º – Aos Secretários das Comissões compete, além da redação das Atas, a organização do 
protocolo dos trabalhos com andamento dos mesmos. 

Art. 46 – As reuniões das Comissões serão públicas, salvo as exceções previstas neste Regimento 
ou deliberação em contrário. 

§ 1º – Serão sempre secretas as reuniões das Comissões para deliberar sobre: 

a) declaração de guerra ou acordo sobre a paz; 

b) tratados ou convenções com as; nações estrangeiras; 

c) concessão ou negação de passagem de forças estrangeiras pelo ou da sua permanência no 
território nacional. 

d) aprovação da indicação de nomes para os cargos a que se refere o art. 63, I, da Constituição 
Federal. 



§ 2º – Nas reuniões secretas, servirá como Secretário da Comissão, por designação do Presidente, 
um dos seus membros. 

§ 3º – Só os Senadores, os Deputados e os Ministros de Estado, quando convidados, poderão assistir 
às reuniões secretas. 

§ 4º – As Atas das reuniões secretas, uma vez aprovadas no fim da reunião, serão assinadas e 
encerradas em invólucro lacrado, datado e rubricado pelo Presidente e pelo Secretário, e assim recolhido ao 
arquivo do Senado. 

Art. 47 – Nos casos de impedimento ou vaga de qualquer dos membros das Comissões, o respectivo 
Presidente solicitará ao Presidente do Senado nomeação de quem o substitua, devendo o substituto 
pertencer ao mesmo Partido do substituído. 

CAPÍTULO II 

Das Comissões Permanentes 

Art. 48 – As Comissões permanentes, em número de onze, são as seguintes: 

1ª) Diretora; 

2ª) Finanças; 

3ª) Constituição e Justiça; 

4ª) Relações Exteriores; 

5ª) Trabalho e Previdência Social; 

6ª) Forças Armadas; 

7ª) Agricultura, Indústria e Comércio; 

8ª) Viação e Obras Públicas; 

9ª) Educação e Cultura; 

10ª) Saúde; 

11ª) Redação de Leis. 

Art. 49 – A Comissão Diretora é constituída pelo Vice-Presidente e pelos quatro Secretários. A 
Comissão de Finanças terá onze membros; a de Constituição e Justiça, nove; as de Relações Exteriores, 
Trabalho e Previdência Social e Forças Armadas, sete; e as demais, 

Parágrafo único – Os membros efetivos da Mesa não poderão fazer parte de outra Comissão. Os 
demais Senadores não serão eleitos para mais de duas Comissões permanentes, se uma delas for a de 
Finanças, a de Constituição e Justiça, a de Trabalho e Previdência Social e a de Forças Armadas ou para 
mais de três, se  tratar das outras, podendo, entretanto, ser nomeados em substituição temporária. 

Art. 50 – Para o efeito das eleições dos respectivos membros, quando não houver indicações 
suficientes, as Comissões permanentes se dividem em três grupos: 

1º) Comissão Diretora; 

2º) Finanças, Constituição e Justiça, Relações Exteriores, Trabalho e Previdência Social e Forças 
Armadas; e 

3º) Agricultura, Indústria e Comércio, Viação e Obras Públicas, Educação e Cultura, Saúde e 
Redação de Leis. 

§ 1º – Anunciada a eleição de cada uma dos segundo e terceiro grupos, serão entregues à Mesa as 
indicações a que se refere o artigo 31. 

§ 2º – Se houver mister, no escrutínio secreto, cada Senador votará numa cédula única para todo o 
grupo ou em cédulas diferentes, recomendo-as, neste caso, simultaneamente, à uma em uma única 
votação. 

Art. 51 – A Comissão Diretora compete, além de outras disposições regimentais: 

a) tomar as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos; 



b) dirigir os serviços do Senado durante as Sessões Legislativas e nos seus interregnos; 

c) regular a policia interna; 

d) propor ao Senado, na forma prescrita pela Constituição e em projeto especial, a supressão ou 
criação de cargos no quadro da Secretaria e os vencimentos respectivos; 

e) propor ao Senado a nomeação, demissão e aposentadoria dos funcionários da Secretaria, nos 
termos da legislação vigente; 

f) promover os funcionários da Secretaria, nas vagas ocorrentes, e conceder-lhes licença, com ou 
sem vencimentos, tudo de acordo com o que for estabelecido no respectivo regulamento; 

g) prover, independentemente da aprovação do Senado, os lugares de serventes, eletricistas, 
motoristas e seus ajudantes; 

h) assinar os títulos de nomeação dos funcionários; 

i) administrar o Senado nos limites das verbas concedidas, autorizando as despesas em cada caso e 
fiscalizando a respectiva execução pelo Vice-Presidente; 

j) dar parecer, que será indispensável, sobre indicações, projetos, proposições ou emendas alterando 
este Regimento ou os serviços da Secretaria ou das condições do seu pessoal; 

I) fazer a redação final dessas matérias. 

Art. 52 – À Comissão de Finanças compete opinar sobre: 

a) os orçamentos; 

b) a tomada de contas da receita e despesa 

c) tributos e tarifas; 

d) sistema monetário e bancos; 

e) Caixas Econômicas; 

f) empréstimos externos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

g) aprovação da escolha dos membros do Tribunal de Contas e do Conselho Nacional de Economia; 

h) toda e qualquer matéria, mesmo as privativas de outras Comissões, desde que, direta ou 
indiretamente, imediata ou remotamente, influa, em qualquer sentido, na receita ou despesa públicas. 

Art. 53 – À Comissão de Constituição e justiça compete: 

a) elaborar ou emitir parecer sobre os projetos de lei relativos às matérias previstas nos artigos 2º, 3º, 
5º, III, VII, XIV e XV, a, b, última parte, g, h, n, p e q, 65, VII, VIII e IX, 66, VII, e 94 da Constituição Federal, 
bem como sobre a intervenção federal nos Estados; 

b) opinar sobre as indicações para Ministros do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da 
Republica, Juizes do Tribunal Federal de Recursos e Prefeito do Distrito Federal;  

c) propor ou opinar sobre a suspensão da execução de leis ou decretos declarados Inconstitucionais 
pelo Supremo Tribunal Federal; 

d) opinar sobre o aspecto jurídico-constitucional ou legal de qualquer assunto submetido ao Senado. 

e) opinar sobre as moções a que se refere o § 1º do art. 91, quando se tratar de acontecimentos ou 
atos de alta significação nacional. 

Art. 54 – A Comissão de Relações Exteriores compete: 

a) emitir parecer sobre todos os projetos de lei referentes às relações internacionais, inclusive 
imigração, sobre a matéria do artigo 5º, XV, n, da Constituição Federal; 

b) opinar sobre os atos internacionais dependentes de deliberação do Senado; 

c) opinar sobre a indicação de nomes para chefes das missões diplomáticas de caráter permanente; 

d) opinar sobre as moções previstas no § 1º do art. 91, quando se referirem a acontecimentos ou atos 
públicos internacionais. 



Art. 55 – À Comissão de Trabalho e Previdência Social compete emitir parecer sobre todos os 
projetos de lei referentes à organização do trabalho e de previdência social, às relações entre 
empregadores e empregados, associações sindicais, acidentes no trabalho, bom como à Justiça do 
Trabalho. 

Art. 56 – À Comissão de Forças Armadas incumbe opinar sobre tudo quanto se referir às forças 
armadas de terra, mar e ar, requisições militares, declarações de guerra, celebração da paz, passagem de 
forças estrangeiras ou a sua permanência no território nacional e policias militares. 

Art. 57 – À Comissão de Agricultura, indústria e Comércio compete manifestar-se sobre todos os 
assuntos ligados ás atividades agrícolas, industriais e comerciais, bem como à economia nacional, inclusive 
os constantes do art. 5º, IX e XV, c, k, I, m, 2ª parte (medidas), o, 2ª parte, e 63, l. 

Art. 58 – À Comissão de Viação e Obras Públicas cabe manifestar-se sobre o que entender com as 
vias de comunicação e as obras públicas em geral, bem como os serviços públicos concedidos a 
particulares. 

Art. 59 – À Comissão de Educação e Cultura compete emitir parecer sobre as matérias relativas à 
educação e instrução e à cultura em geral. 

Art. 60 – À Comissão de Saúde compete manifestar-se sobre os projetos de leis referentes à higiene 
e à saúde. 

Art. 61 – à Comissão de Redação de Leis compete a redação final dos projetos e emendas votados, 
desde que não expressamente atribuída a outras Comissões. 

CAPÍTULO III 

Das Comissões Especiais 

Art. 62 – As Comissões especiais opinarão sob e as matérias para cujo exame hajam sido 
constituídas. 

Art. 63 – Sempre que julgar conveniente, quando convidado pela Câmara dos Deputados ou 
mediante proposição de qualquer Senador, aprovada pelo Plenário, o Senado designará membros para 
Comissões mistas de Senadores e Deputados, a fim de estudar assunto expressamente fixado. Na segunda 
hipótese o Senado, aprovada a proposição, convidará a Câmara a participar da Comissão. Em qualquer 
caso, o convite ou a proposta especificará precisamente o objeto e o número de membros da Comissão. 

Art. 64 – O Senado, mediante proposta de qualquer Senador, devidamente aprovada, nomeará 
Comissões externas de três membros, para representá-lo em solenidades,  atos públicos e outros fins não 
previstos neste Regimento. 

Art. 65 – As Comissões de que trata este capitulo se dissolvem automaticamente desde que 
preenchido o fim a que se destinavam ou pelo término da Legislatura em que foram designadas. 

TÍTULO V 

CAPÍTULO I 

Das Sessões 

Art. 66 – Às 14 horas, pelo relógio da Sala do Plenário, o Presidente, ou o seu substituto, ocupará o 
seu lugar à Mesa, tocará a campainha e, achando- e presentes pelo menos 16 Senadores, abrirá a Sessão. 

Art. 67 – Se a essa hora não houver número, o Presidente declarará que não pode haver Sessão, 
convidará os Senadores presentes a se ocuparem com os trabalhos de comissões e designará a Ordem do 
Dia para a Sessão seguinte. 

Art. 68 – Aberta a Sessão, será lida e posta em discussão a Ata anterior e, não havendo reclamação, 
será dada por aprovada. Havendo reclamações, serão estas resolvidas conclusivamente pelo Presidente. 

Parágrafo único – Na discussão da Ata, qualquer Senador poderá usar da palavra uma vez e durante 
dez minutos, e somente para reclamar contra omissão ou erro que nela se verifique ou para fazer inserir 
declaração de voto. 



Art. 69 – Aprovada a Ata, proceder-se-á à leitura do expediente e dos parecer de Comissões e à 
apresentação de projetos de lei, indicações e requerimentos, podendo qualquer Senador fazer, em seguida, 
as considerações que entender, observando-se a ordem da inscrição prévia, se houver. 

§ 1º – Esta parte da Sessão não, deverá exceder da primeira hora, finda a qual se passará à Ordem 
do Dia. 

§ 2º – A requerimento verbal de qualquer Senador, poderá ser prorrogado o tempo destinado ao 
Expediente, por espaço não excedente de meia hora. 

Art. 70 – Se a esse tempo se verificar a inexistência de número legal para deliberar, o Presidente 
convidará o Senado a prosseguir na ordem dos trabalhos, adiando as votações para quando houver 
número. 

Art. 71 – Se durante a Sessão se apurar a falta de número para deliberar, em conseqüência da 
retirada de alguns Senadores, far-se-á a chamada, mencionando-se da Ata os nomes dos que se tiverem 
ausentado. 

Parágrafo único – Se, terminado o discurso do orador que estiver na tribuna, o Presidente, por si 
mesmo ou mediante requerimento de qualquer Senador, verificar, depois de fazer soar os tímpanos e 
mandar proceder à chamada, quando necessário, não se encontrarem no recinto dezesseis Senadores, 
pelo menos, levantará a Sessão e declarará adiada para a seguinte toda a matéria em debate. 

Art. 72 – As proposições que se acharem sobre a mesa e não puderem ser lidas terão preferência 
para leitura na Sessão seguinte. 

Art. 73 – A ordem estabelecida nos artigos precedentes, bem como a que tiver sido indicada pelo 
Presidente para as discussões do dia, não poderá ser alterada senão nos seguintes casos: 

1º) para posse de Senador; 

2º) para leitura de oficio ou de documento sobre matéria urgente; 

3º) para pedidos de urgência ou adiamento. 

Art. 74 – Quando a Ordem do Dia constar de duas ou mais partes com horas especiais, esgotada a 
primeira, passar-se-á à segunda, mesmo antes da hora designada, e assim por diante. Esgotada a matéria 
da ultima parte, voltar-se-á às anteriores que tenham ficado adiadas, guardada a ordem estabelecida. 

Art. 75 – Preenchido o tempo da Sessão, ou esgotando-se antes a Ordem do Dia, o Presidente 
designará a do dia seguinte, que será Publicada no Diário do Congresso Nacional. É permitida, na primeira 
hipótese, ao Senador que estiver falando, concluir o seu discurso ou adiar a conclusão para a Sessão 
seguinte, se nisso convier o Senado, achando-se presentes 16 Senadores pelo menos, não sendo permitido 
segundo adiamento. 

Art. 76 – Antes de ser anunciada a Ordem do Dia para a Sessão seguinte, qualquer Senador poderá 
pedir que se prorrogue a Sessão, indicando o tempo da prorrogação. O Senado decidirá, achando-se 
presentes 16 Senadores pelo menos, independentemente de discussão, podendo conceder novas 
prorrogações, até esgotar a Ordem do Dia. 

Parágrafo único – Se houver número legal, votar-se-ão as matérias cuja discussão ficar encerrada; no 
caso contrário, ficarão adiadas as votações, dispensada a chamada. 

Art. 77 – Ao ser designada a Ordem do Dia, se qualquer Senador lembrar matéria em andamento que 
julgue conveniente nela figurar, o Presidente atendê-lo-á, incluindo-a, oportunamente, na ordem dos 
trabalhos. 

Art. 78 – As matérias serão dadas para a Ordem do Dia, segundo a sua antigüidade ou importância, 
a juízo do Presidente. 

Parágrafo único – Não havendo sobre a mesa matéria para discussão, o Presidente designará 
Trabalho das Comissões. 

Art. 79 – Nas prorrogações da Sessão Legislativa, terão preferência para Ordem do Dia os projetos 
ou proposições cuja discussão já se tenha iniciado na Sessão Ordinária do mesmo ano e os que tiverem por 
objeto o exercício das atribuições constitucionais exclusivas do Senado. 

Art. 80 – Haverá na mesa um livro destinado à inscrição dos nomes dos Senadores que quiserem 
usar da palavra nos diversos momentos regimentais, devendo o Presidente obedecer rigorosamente à 
ordem de inscrição. 



Art. 81 – O Senador que quiser usar da palavra para explicação pessoal poderá faze-lo uma vez, 
depois de esgotadas as matérias da Ordem do Dia. 

Parágrafo único – Se, porém, quiser explicar alguma expressão que haja empregado no correr do 
debate e que não tenha sido tomada no seu verdadeiro sentida, poderá faze-lo imediatamente uma vez e 
pelo prazo de 10 minutos. 

Art. 82 – As Sessões serão públicas, realizar-se-ão nos dias úteis, exceto aos sábados, salvo 
convocações especiais, e durarão quatro horas. 

§ 1º – O Senado, porém, poderá reunir-se em Sessões Secretas nos casos previstos neste 
Regimento e sempre que assim deliberar. 

§ 2º – A deliberação sobre as escolhas referidas no art. 63, da Constituição só poderá ser tomada em 
Sessão Secreta, passando a sê-lo a Sessão Pública de cuja Ordem do Dia constar a matéria. 

Art. 83 – As Sessões Secretas celebrar-se-ão no mesmo dia, ou no dia seguinte, por convocação do 
Presidente, ou a requerimento escrito de três Senadores, cujos nomes ficarão em sigilo. 

Art. 84 – Resolvido que a Sessão Secreta se realize imediatamente, o Presidente declarará suspensa 
a Sessão Pública, fazendo sair das salas, das tribunas e das galerias as pessoas estranhas. 

Art. 85 – O primeiro objeto a resolver na Sessão Secreta é se a matéria deve, ou não, ser assim 
tratada e, conforme se decidir, ela continuará secreta, ou se tornará pública. 

Parágrafo único – Sendo secreta, o Senado resolverá se o seu objeto e resultado devem constar da 
Ata pública; e, igualmente, por simples votação, sem discussão, se os nomes dos proponentes devem 
permanecer em sigilo. 

CAPÍTULO II 

Da Ordem do Dia 

Art. 86 – As proposições sujeitas a exame das Comissões serão incluídas na Ordem do Dia após a 
leitura do parecer, podendo selo, entretanto, independente dessa leitura:  

a) por deliberação do Senado, a requerimento de qualquer Senador, se passados 15 dias sem a 
apresentação do parecer; 

b) quando, tratando-se de leis ânuas, créditos, proposições decorrentes de mensagens presidenciais 
ou emendas da Câmara dos Deputados, mediarem apenas oito dias entre a data da apresentação ao 
Senado e o encerramento do Congresso. Nestes casos, as Comissões deverão interpor pareceres verbais; 

c) por iniciativa da Mesa, independente de consulta ao Senado, quanto às proposições dos anos 
anteriores. 

Art. 87 – Os projetos de lei e resoluções vindos da Câmara dos Deputados e as emendas por ela 
feitas em projetos ou resoluções do Senado, uma vez lidos em Sessão, serão remetidos às Comissões 
competentes e, com os pareceres respectivos, dados para a Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

Art. 88 – Todos os projetos de lei ou de resolução e os pareceres das Comissões só entrarão em 
Ordem do Dia uma vez publicados no Diário do Congresso Nacional e impressos em avulsos, distribuídos 
entre os Senadores. 

Art. 89 – Nos últimos 20 dias da Sessão Legislativa, a Ordem do Dia será composta exclusivamente 
de projetos de leis ânuas e de créditos solicitados pelo Governo, se houver, não se permitindo discussão de 
qualquer outra matéria, salvo concessão de urgência pelo Senado para outro assunto, a requerimento de 
uma das Comissões. 

Art. 90 – Os requerimentos verbais terão sempre solução imediata; os escritos deverão, em regra, ser 
apoiados por três Senadores, pelo menos, só poderão ser oferecidos na Hora do Expediente, e, se sobre 
eles algum Senador pedir a palavra, ficarão sobre a mesa, para serem discutidos e votados no fim da 
Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

Parágrafo único – Se for encerrada, à Hora do Expediente, a discussão de um requerimento escrito 
por falta de oradores, a sua votação será incluída na Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

Art. 91 – Serão verbais e votados com qualquer número, independente do apoiamento e de 
discussão, os requerimentos que solicitarem: 



a) inserção em Ata do voto de pesar; 

b) representação do Senado por Comissões externas; 

c) levantamento da Sessão por motivo de pesar; 

d) publicação de informações no Diário do Congresso Nacional; 

e) permissão para falar sentado; 

f) prorrogação de prazo para a apresentação de parecer. 

§ 1º – Não serão permitidos votos de aplauso, regozijo, louvor, congratulações ou semelhantes, salvo 
em virtude de atos públicos ou acontecimentos, uns e outros de alta significação nacional ou internacional, 
mediante parecer da Comissão de Constituição e Justiça ou da de Relações Exteriores, oferecido nas 24 
horas depois da apresentação, por forma a entrar a matéria na Ordem do Dia da Sessão seguinte. Esse 
parecer não poderá ser dispensado. 

§ 2º – Os votos de pesar só serão admitidos por falecimento de membros do Congresso Nacional, 
Chefes de Estado ou membros dos Poderes Federais e Estaduais e por motivo de luto nacional. 

Art. 92 – Serão verbais, independem da apoiamento e de discussão, só podendo ser votados com a 
presença de 32 Senadores, pelo menos, os requerimentos de: 

a) dispensa de interstício para a inclusão de determinada proposição em Ordem do Dia; 

b) dispensa de impressão de qualquer proposição; 

c) retirada de proposição com parecer favorável, substitutivo, emenda ou subemenda; 

d) destaque de emenda aprovada, em primeira ou segunda discussão, para constituir projeto 
separado, ou de dispositivo de um projeto para efeito de votação; 

e) de reconsideração do ato da Mesa recusando emendas. 

Art. 93 – O requerimento de prorrogação da Sessão será escrito ou verbal e independerá de 
apoiamento, não terá discussão e votar-se-á com a presença, no recinto, de, pelo menos, 16 Senadores, 
pelo processo simbólico, não admitirá encaminhamento de votação e deverá prefixar o prazo da 
prorrogação; 

Art. 94 – Serão escritos, independem de apoiamento, não têm discussão e só poderão ser votados 
com a presença de 32 Senadores, no mínimo, os requerimentos de: 

a) remessa, a determinada Comissão, de papéis despachados a outra; 

b) demissão dos membros de qualquer Comissão permanente ou especial; 

c) discussão e votação de proposições por capítulos, grupos de artigos, ou de emendas; 

d) votação por partes; 

e) audiência de uma Comissão sobre determinada matéria; 

f) adiamento da discussão ou da votação; 

g) encerramento de discussão; 

h) votação por determinado processo; 

i) preferência; 

j) urgência. 

Art. 95 – Serão escritos, sujeitos a apoiamento e discussão, só poderão ser votados com a presença 
de 32 Senadores, no mínimo, os requerimentos sobre: 

a) comparecimento de Ministro de Estado ao Senado para prestar informações; 

b) informações solicitadas pelo Senado ao Poder Executivo, ou por seu intermédio; 

c) inserção, no Diário do Congresso Nacional ou nos Anais, de documentos ou publicação não 
oficiais; 

d) inclusão em Ordem do Dia de proposição sem parecer; 

e) nomeação de Comissões especiais ou mistas; 



f) Sessões Extraordinárias; 

g) quaisquer outros assuntos que não se refiram a incidentes sobrevindos no curso das discussões 
ou das votações. 

Art. 96 – Os requerimentos e as indicações não resolvidas na Sessão Legislativa em que tenham 
sido apresentados ficarão prejudicados, cabendo, porém, ao autor o direito de reproduzi-los. 

Art. 97 – Na primeira e na segunda discussão de todos os projetos, esgotada a lista de oradores, 
será encerrada a discussão, e as emendas apresentadas serão submetidas às respectivas Comissões, para 
darem parecer. Publicado o parecer da Comissão, será dado para a Ordem do Dia em discussão única, não 
podendo ser apresentadas novas emendas. 

Parágrafo único – Se o assunto for, por deliberação do Senado. considerado urgente, será 
dispensada a remessa das emendas à Comissão, que dará seu parecer verbal imediatamente. 

CAPÍTULO III 

Das Atas 

Art. 98 – As Atas das Sessões do Senado devem conter uma exposição sucinta dos trabalhos de 
cada dia. 

§ 1º – Não havendo Sessão, lavar se-á a Ata, mencionando-se nela o expediente sobre a mesa. 

§ 2º – Depois de aprovadas, as Atas serão assinadas pelo Presidente e pelos Secretários. 

Art. 99 – Os projetos, emendas, pareceres de Comissões, indicações e requerimentos serão 
mencionados em extrato da Ata e transcritos no Diário do Congresso Nacional com o nome dos seus 
autores; as informações e documentos não serão apenas indicados com a declaração do objeto a que se 
referirem. 

Art. 100 – Os funcionários da Secretaria, encarregados do serviço de Atas, assistirão às Sessões 
Públicas, desempenhando as incumbências que lhes forem cometidas pela Mesa. 

Art. 101 – é permitido fazer inserir na Ata declaração escrita de voto, uma vez que seja concisa, em 
termos convenientes, e enviada á Mesa na mesma ou na Sessão seguinte, antes da respectiva aprovação. 

Art. 102 – Nenhum documento se inserirá na Ata, ou no Diário do Congresso Nacional, sem especial 
permissão do Senado. 

Art. 103 – Os trabalhos das Sessões serão impressos por ordem cronológica em Anais e estes 
distribuídos aos Senadores. 

Art. 104 – As Atas das Sessões Secretas serão escritas pelo 2º-Secretário e, uma vez lidas, 
aprovadas e assinadas, envolvidas em Invólucros lacrados, autenticados pelo mesmo 2º-Secretário, com a 
menção da data da Sessão e, afinal, recolhidas ao Arquivo. 

Art. 105 – A Ata das Sessões Secretas e da última Sessão Ordinária ou Extraordinária de cada 
Sessão Legislativa será submetida à discussão antes de se levantar a Sessão, podendo ser aprovada com 
qualquer número. 

CAPÍTULO IV 

Da Elaboração Legislativa 

SEÇÃO I 

Das Proposições 

Art. 106 – As proposições podem consistir em projetos de lei ou resoluções, emendas, pareceres de 
Comissões, indicações e requerimentos iniciados no Senado e de proposições e emendas vindas da 
Câmara dos Deputados. 

Art. 107 – Nenhuma proposição se admitirá no Senado se não tiver por fim o exercício de alguma das 
suas atribuições. 

Parágrafo único – Nenhuma proposição ou parecer transitará sem que da justificação ou da seu texto 
constem transcritos os dispositivos de lei acaso invocados, 



Art. 108 – Os projetos de lei devem ser escritos em termos concisos e claros, divididos em artigos, e 
tratar de uma matéria única constante de ementa obrigatoriamente inscrita no aito, contendo, no final a 
assinatura do seu autor. 

§ 1º – A Secretaria numerará cada projeto pela ordem de apresentação, à medida que eles forem 
apresentados; 

§ 2º – Nenhum artigo de projeto poderá conter duas ou mais teses independentes, de modo que uma 
possa ser aprovada e rejeitada a outra. 

Art. 109 – O Senador que quiser oferecer um projeto fá-lo-á na Hora do Expediente, justificando 
sumariamente, por escrito ou verbalmente, o seu objeto e utilidade. 

Art. 110 – Os projetos de iniciativa dos Senadores serão imediatamente lidos, submetidos a 
apoiamento e, se apoiados por cinco ou mais Senadores, logo enviados à Comissão competente. 

§ 1º – Independerão de apoiamento, se trouxerem, quando apresentados, a assinatura de cinco ou 
mais Senadores. 

§ 2° – Independerão também de apoiamento, sendo remetidos às respectivas Comissões, os 
projetos: 

a) autorizando o Governo a declarar a guerra ou a fazer a paz; 

b) concedendo ou negando passagem ou permanência a forças estrangeiras no território nacional; 

c) resolvendo definitivamente sobre tratado e convenções com as nações estrangeiras; 

d) declarando em estado de sitio um ou mais pontos do território nacional; 

e) aprovando ou suspendendo o sitio decretado pelo Presidente da República, na ausência do Poder 
Legislativo. 

Art. 111 – Não é permitida a apresentação de projeto, emenda ou indicação autorizando despesa 
ilimitada. 

Parágrafo único – Ao emitir parecer sobre proposição da Câmara autorizando despesa não fixada, a 
Comissão de Finanças a emendará, estabelecendo a importância exata ou, pelo menos, o máximo da 
quantia a ser despendida. 

Art. 112 – No correr das discussões de qualquer proposição, é lícito a todo Senador e, ao elaborar o 
seu parecer, às Comissões oferecer emendas supressivas, substitutivas, aditivas ou modificativas, as quais 
serão, afinal, votadas nessa ordem. Equivalem a emendas supressivas as que tiverem por fim desdobrar 
artigo, parágrafos ou períodos de qualquer proposição. 

Parágrafo único – Não se admitem emendas que não tenham imediata relação com a matéria. 

Art. 113 – As emendas serão submetidas a apoiamento de cinco Senadores, dispensada essa 
formalidade se já trouxerem cinco assinaturas ou forem apresentadas pelas Comissões. 

Art. 114 – Não é permitido apresentar aos projetos de leis ânuas emendas com caráter de 
proposições principais e que devam seguir os trâmites dos projetos de leis. Consideram-se por tais as que 
visarem à criação, reforma ou extinção de serviços e repartições, à modificação do critério de pagamento 
dos funcionários e empregados, à revogação de leis de outra natureza ou ao revigoramento das já 
revogadas. 

Parágrafo único – A recusa pela Mesa de emenda infringente deste artigo deverá ser publicada, 
podendo o seu autor recorrer para o Senado, quando se discutir a Ata da Sessão em que se deu o 
indeferimento. 

Art. 115 – Nenhuma emenda será aceita no Plenário ou encaminhada pelas Comissões sem que os 
seus autores a tenham justificado verbalmente ou por escrito. 

Art. 116 – As Comissões não emitirão parecer sobre as emendas que lhes forem apresentadas sem 
que sejam previamente publicadas com as respectivas justificações. 

Art. 117 – Sempre que qualquer proposição contiver dispositivos infringentes de preceitos 
constitucionais, a Comissão que estudar a matéria proporá emenda supressiva. 

Art. 118 – As emendas oferecidas na segunda ou terceira discussão podem ser destacadas para 
constituir projetos distintos. Neste caso, passarão por mais uma discussão, que se fará englobadamente, 



não podendo ser incluídas em Ordem do Dia sem que as Comissões competentes, por despacho da Mesa, 
novamente se manifestem a respeito. 

Art. 119 – Não é permitido reunir em um só projeto duas ou mais proposições da Câmara dos 
Deputados, nem oferecer como emendas a quaisquer projetos, do Senado ou da Câmara dos Deputados, 
proposições desta, que devam seguir os trâmites regimentais. 

Art. 120 – Quando as Comissões encarregadas do exame de qualquer assunto concluírem os seus 
pareceres apresentando projeto de lei, tais pareceres serão considerados como razões dos projetos e 
entrarão com eles em discussão, dispensadas as formalidades prescritas para os demais projetos iniciados 
no Senado. 

Art. 121 – Se os pareceres concluírem pedindo informações, reunião em conjunto ou audiências de 
outra Comissão, serão considerados requerimentos e, depois de lidos em Sessão, despachados pela Mesa. 

Art. 122 – As indicações só poderão ser oferecidas na Hora do Expediente, por escrito, assinadas 
pelos seus autores e apoiadas, e serão remetidas à Comissão respectiva. 

Art. 123 – Os requerimentos poderão ser formulados verbalmente ou por escrito. 

§ 1º – Os requerimentos verbais terão sempre solução imediata; os escritos deverão, em regra, ser 
apoiados por três Senadores, pelo menos, só poderão ser oferecidos na Hora do Expediente e, se sobre 
eles algum Senador pedir a palavra, ficarão sobre a mesa, para serem discutidos e votados no fim da 
Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

§ 2º – Se for encerrada, à Hora do Expediente, a discussão de um requerimento escrito, por falta de 
oradores, a sua votação será incluída na Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

§ 3º – Os requerimentos escritos só poderão ser fundamentados verbalmente depois de enviados à 
Mesa e apoiados. 

Art. 124 – Serão verbais e independerão de apoiamento, discussão e votação, competindo ao 
Presidente despachá-los, os requerimentos que solicitarem: a palavra ou a sua desistência; a posse de 
Senador; a retificação da Ata da Sessão anterior; a inserção de declaração de voto em Ata; a observância 
de algum dispositivo regimental; a retirada de qualquer requerimento, verbal ou escrito; a verificação de 
votação; informações sobre a ordem dos trabalhos; o preenchimento de vagas nas Comissões e a inclusão 
de qualquer matéria em Ordem do Dia, nos termos deste Regimento. 

Art. 125 – Serão escritos, independem de apoiamento, de discussão e de votação, sendo 
despachados pelo Presidente, os requerimentos: 

a) de uma Comissão, solicitando audiência de outras sobre qualquer assunto; 

b) de uma Comissão, solicitando reunião em conjunto com outra; 

c) de uma Comissão ou de um Senador, pedindo informações ao Governo. 

Art. 126 – A nenhum Senador será permitido fazer seu o requerimento de outro, depois de retirado. 
Querendo reproduzir a matéria, usará da iniciativa que lhe compete. 

Art. 127 – Não serão recebidas petições e representações sem data, assinatura e o selo devido, ou 
em termos menos respeitosos. As assinaturas serão reconhecidas quando a Mesa julgar necessário. 

Art. 128 – As petições, memoriais ou documentos dirigidos ao Senado deverão ser entregues ao 
diretor da Secretaria ou apresentados por qualquer Senador na Hora do Expediente e serão, segundo a sua 
natureza, remetidos às Comissões competentes, depois de anunciados em resumo pelo 1º Secretário. 

§ 1º – Os memoriais e documentos serão acompanhados de extratos, por onde se conheça o seu 
conteúdo. 

§ 2º – Se a Mesa julgar que a matéria não é da competência da Casa, emitirá parecer e o 
apresentará ao Senado. 

Art. 129 – Não se fará distribuição aos Senadores de papéis manuscritos ou impressos sem prévia 
autorização da Mesa. 

Art. 130 – A Mesa fará imprimir e distribuir, no princípio de cada Sessão Legislativa, uma sinopse de 
todas as proposições de uma e outra Casa do Congresso Nacional, e de quaisquer outros assuntos, quer 
pendentes de exame e parecer de Comissões, quer resolvidos na Sessão anterior, com declaração das 
datas em que foram presentes ao Senado. 



SEÇÃO II 

Das Discussões 

Art. 131 – Os projetos de lei iniciados no Senado passarão por duas discussões. Terão uma só 
discussão os que vierem da Câmara dos Deputados, as emendas da Câmara a projetos do Senado, bem 
como as proposições a que se refere o art. 110, § 2º 

Art. 132 – Sempre que a Comissão competente ou qualquer Senador oferecer emenda supressiva do 
projeto ou de qualquer das suas partes sob o fundamento de inconstitucionalidade, será a matéria 
submetida a uma discussão preliminar e prejudicial. 

Parágrafo único – Quando a emenda supressiva for oferecida pela Comissão, a discussão e votação 
realizar-se-ão no dia seguinte ao da sua publicação. Se a emenda for de algum Senador, será 
imediatamente enviada à Comissão de Constituição e Justiça, e, lido e publicado o parecer, será dada para 
votação no dia seguinte. 

Art. 133 – Os autógrafos de proposições, bem como os documentos a elas relativos, ficarão sobre a 
mesa durante a discussão. Incumbe ao funcionário do serviço de Atas recebê-los e restituí-los à Secretaria. 

Art. 134 – Ao iniciar-se o debate de uma matéria, qualquer Senador poderá solicitar a palavra pela 
ordem uma vez, para, no prazo improrrogável de 10 minutos, propor o método a ser seguido na discussão. 

Art. 135 – A palavra será dada pela ordem em que for pedida e alternadamente, de modo que a um 
orador que fale contra suceda outro a favor. Para se observar essa ordem, os Senadores, ao se 
inscreverem, devem declarar em que sentido se manifestarão. 

Parágrafo único – Pedindo a palavra dois ou mais Senadores simultaneamente, para falar no mesmo 
sentido, compete ao Presidente regular a precedência. 

Art. 136 – Havendo dois ou mais projetos relativos ao mesmo assunto, a Comissão que dos mesmos 
conhecer apresentará substitutivo ou adotará um deles. 

Art. 137 – A primeira discussão de qualquer projeto pode dar-se no dia seguinte ao da distribuição do 
impresso, com o seu teor e o do parecer da Comissão, ou antes. 

Art. 138 – A primeira discussão dos projetos será em globo, com as emendas oferecidas. Encerrada 
a discussão, voltará à Comissão para emitir parecer sobre as emendas, seguindo-se a votação. 

§ 1º – A votação será feita artigo por artigo e precederá à das emendas, exceto: 

a) se as emendas forem supressivas dos artigos; 

b) se o Senado, a requerimento verbal de algum Senador, resolver o contrário. 

§ 2º – As emendas substitutivas apresentadas pelas Comissões terão preferência na votação. 

Art. 139 – O Senador poderá resolver, a requerimento verbal de qualquer dos seus membros ou por 
proposta da Mesa, que a segunda discussão se faça artigo por artigo. 

Art. 140 – Aprovado, sem emenda, em primeira discussão, o projeto do Senado ficará sobre a mesa, 
para entrar oportunamente em segunda. Quando emendado, porém, será remetido à respectiva Comissão, 
com as emendas aprovadas, a fim de que ela o redija, conforme o vencido. Esta redação será impressa, 
para a segunda discussão, com o primitivo projeto e as emendas, depois de dois dias da sua publicação. 

Art. 141 – A remessa de que trata o artigo precedente será dispensada, se as emendas contiverem 
ligeiras alterações. Neste caso, o projeto só poderá ser submetido a Segunda discussão decorridos dois 
dias, salvo dispensa de interstício. 

Art. 142 – A segunda discussão versará sobre todo o projeto com as emendas aprovadas e sobre as 
oferecidas nesse turno. 

§ 1º – As emendas oferecidas aos projetos em segunda discussão só serão admitidas depois de 
apoiadas pela terça parte dos Senadores presentes, salvo quando assinadas por uma Comissão ou por seis 
ou mais Senadores. 

§ 2º – As emendas, encerrada esta discussão, serão remetidas à Comissão respectiva, com exceção 
das da sua autoria, para se sujeitarem ao seu parecer. 

§ 3º – Lido e publicado o parecer com as emendas e distribuído em avulsos, entrará a matéria na 
Ordem do Dia seguinte. 



Art. 143 – Tratando-se de reforma de regimento, de regulamentos ou de projetos de lei divididos em 
títulos, capítulos, seções e artigos, que envolvam matérias diversas, o Presidente, a bem da ordem, ou a 
requerimento de algum Senador, proporá o processo a seguir na segunda discussão, se em globo, se por 
títulos, capítulos, seções ou artigos, e o Senado resolverá sem debate. 

Art. 144 – Terminada a segunda discussão, o Presidente porá a votos em primeiro lugar as emendas 
nela oferecidas e, depois, o projeto com as alterações feitas. Decidindo o Senado afirmativamente, 
considerar-se-á o projeto aprovado. 

Art. 145 – Aprovado definitivamente o projeto, será remetido à Comissão para a sua redação final. 

Art. 146 – As emendas da Câmara dos Deputados a projetos do Senado terão uma só discussão, 
que corresponderá à segunda de qualquer proposição, e serão discutidas uma por uma, sem poderem ser 
alteradas. O Senado, porém, a requerimento de qualquer dos seus membros, poderá determinar que se 
faça a discussão em globo. Aprovadas as emendas, serão remetidas com o projeto à Comissão, para redigi-
lo de acordo com o vencido. 

Art. 147 – A discussão da proposição da Câmara dos Deputados fixando a despesa geral da 
República será feita por partes. Para esse fim destacar-se-ão as disposições relativas à despesa de cada 
Ministério, a fim de serem consideradas como projetos distintos que deverão entrar na ordem dos trabalhos 
com o parecer da Comissão de Finanças. 

Art. 148 – As emendas do Senado à proposição da Câmara dos Deputados orçando a receita, 
fixando a despesa geral da República e as forças de terra e mar serão discutidas e votadas em dois grupos, 
obedecendo à classificação dos pareceres favoráveis ou contrários, salvo reclamação especificada de 
qualquer Senador sobre uma ou mais emendas. No grupo das de parecer favorável, compreendem-se as 
modificações ou destacadas para formar projetos em separado. 

Art. 149 – As emendas à proposição da Câmara dos Deputados serão enviadas à Comissão para 
redigi-las, sem incorporá-las às proposições. 

Art. 150 – A redação final dos projetos de lei, bem como a das emendas do Senado a qualquer deles, 
cabe à Comissão a que a matéria corresponder. 

Art. 151 – Apresentada e lida, a redação ficará sobre a mesa para ser Publicada no Diário do 
Congresso Nacional e discutida na Sessão seguinte. Se essa publicação for dispensada, poderá ser 
discutida imediatamente. 

Parágrafo único – Nesta discussão, poder-se-á suprimir ou substituir algum termo, mas não um artigo 
ou parte dele, nem alterar qualquer das suas disposições. Ao discutir-se a redação, cada Senador poderá 
falar uma só vez durante 15 minutos. 

Art. 152 – Na discussão dos pareceres, indicações e requerimentos e demais matérias sujeitas a 
discussão única, cada Senador poderá falar apenas uma vez, durante uma hora, exceto o Relator e o autor, 
que poderão falar duas vezes. 

Art. 153 – Depois de discutida qualquer matéria da ordem do dia, ou não havendo quem a queira 
discutir, o Presidente declarará encerrada a discussão e, se não puder a aludida matéria ser votada 
imediatamente por falta de número legal, adiará a votação. 

Art. 154 – Na Sessão seguinte, o Ordem do Dia começará pela votação das matérias cuja discussão 
estiver encerrada, salvo havendo matéria julgada urgente, à qual será dada preferência. 

Art. 155 – O encerramento normal de qualquer discussão dar-se-á pela ausência de oradores. 

Parágrafo único – É permitido, porém, a cada Senador requerer o encerramento da discussão da 
matéria em debate, nos seguintes casos: 

a) na discussão única das emendas da Câmara dos Deputados a projetos do Senado, desde que a 
assunto tenha sido debatido em duas Sessões; 

b) na discussão preliminar sobre constitucionalidade e na primeira, quando já tiverem falado três 
oradores, pelo menos; 

c) na segunda discussão, desde que a matéria tenha sido debatida em duas Sessões; 

d) na discussão das redações finais, desde que tenham falado dois oradores. 

Art. 156 – Iniciada a discussão de qualquer matéria, não será interrompida para tratar-se de outra, 
salvo adiamento ou questão de ordem por ela suscitada. 



Art. 157 – As proposições com discussão encerrada, não resolvidas na Sessão Legislativa e 
deixadas para a seguinte, considerar-se-ão adiadas, continuando a discussão nos termos em que se 
acharem. 

Art. 158 – Os adiamentos só poderão ser feitos por tempo fixo, e isso nos seguintes casos: 

a) para ser o projeto remetido a alguma das Comissões pertinentes; 

b) para ser discutido em dia determinado. 

Art. 159 – Os adiamentos poderão ser propostos pelos Senadores quando lhes couber a vez de falar, 
ainda que não queiram motivá-los, mas só serão discutidos depois de apoiados por Senadores. 

Art. 160 – O Senador que requerer o adiamento da discussão de qualquer matéria não perde a vez 
de falar sobre ela. 

Art. 161 – Quando se requerer o adiamento da discussão de uma matéria, o incidente será submetido 
à votação e se procederá conforme o vencido. 

Parágrafo único – Não havendo número para votar, julgar-se-á prejudicado o incidente e continuará a 
discussão da matéria principal. 

Art. 162 – É vedado, na mesma discussão, reproduzir pedidos de adiamento, ainda que em termos 
ou para fins diferentes, salvo para ser o projeto, antes de votado em segunda discussão, sujeito a exame de 
alguma das Comissões, caso em que a discussão prosseguirá depois de parecer. 

Art. 163 – Em qualquer discussão poderá o projeto ser remetida às Comissões, se o Senado assim 
deliberar. 

Art. 164 – O Senador que quiser propor urgência usará da fórmula: "Peço a palavra para assunto 
urgente." 

Art. 165 – Urgente para interromper a Ordem do Dia só se deve entender a matéria que ficaria 
prejudicada se não fosse tratada imediatamente. 

Art. 166 – A urgência dispensa as formalidades regimentais, mas não importa em Sessão 
permanente. 

§ 1º – O requerimento de urgência para matéria estranha aos problemas de ordem ou calamidade 
pública ficará sobre a mesa e só será votado decorridas 72 horas. Não se admitirão, ao mesmo tempo, mais 
de duas proposições sob o regime de urgência. 

§ 2º – No encaminhamento da votação da urgência, só poderão falar o primeiro signatário do 
requerimento e um opositor, não sendo concedida a palavra a qualquer outro Senador. 

§ 3º – A discussão da matéria julgada urgente não pode ser adiada. 

§ 4º – A urgência dispensará os interstícios regimentais. 

Art. 167 – Na mesma discussão, excetuadas as disposições especiais deste Regimento, é facultada 
a qualquer Senador falar até duas vezes, contanto que a soma total do tempo em que usar da palavra não 
exceda de duas horas. 

Parágrafo único – Dentro desse mesmo prazo, o relator do parecer que concluir por projeto, ou autor, 
poderá falar mais uma vez no fim do debate. 

Art. 168 – As dúvidas sobre a interpretação deste Regimento, na sua prática, constituirão questões 
de ordem, que poderão ser suscitadas em qualquer fase da Sessão. 

§ 1º – Durante o debate ou votação de uma mesma matéria, nenhum Senador poderá usar da palavra 
por mais de uma vez, nem por prazo superior a 10 minutos, para formular ou discutir uma ou, 
simultaneamente, mais de uma questão de ordem. 

§ 2º – Das questões de ordem, que serão decididas pelo Presidente, haverá recurso para o Plenário, 
a requerimento de qualquer dos seus membros. O Presidente poderá, independente de requerimento, 
submeter ao Plenário a decisão das questões. 

§ 3º – Os requerimentos de adiamento serão considerados, para todos os efeitos, questões de ordem 
submetidas à decisão do Senado. 

§ 4º – Nenhum Senador poderá falar pela ordem, por mais de 10 minutos, nem mais de uma vez, 
sobre cada assunto ou questão. 



SEÇÃO III 

Das votações 

Art. 169 – Anunciada a votação de uma matéria, é lícito a qualquer Senador obter a palavra pela 
ordem, uma só vez, para, no prazo improrrogável de 10 minutos, encaminhá-la ou propor o método a ser 
seguido. 

Art. 170 – A votação pode ser feita de três maneiras: 1ª) simbólica; 2ª) nominal; 3ª) por escrutínio 
secreto. 

Art. 171 – Em regra, a votação será simbólica; a nominal realizar-se-á nos casos previstos neste 
Regimento e, quando o Senado a determinar, a requerimento escrito de algum Senador; a votação por 
escrutínio secreto se fará nas eleições, nos casos previstos na Constituição, neste Regimento e sempre que 
o Senado determinar. 

Art. 172 – A votação simbólica se praticará sentados os Senadores que aprovarem, levantando-se os 
de opinião contrária. 

§ 1º – Se o resultado for tão manifesto que, à primeira vista, se conheça a maioria, o Presidente o 
publicará; não o sendo, ou se algum Senador o requerer, os Secretários contarão os votos, primeiro, dos 
que se levantarem e, em seguida, dos que ficarem sentados, os quais, para esse fim e pela sua vez, se 
levantarão a convite do Presidente. 

§ 2º – Essa verificação deverá ser requerida antes de ser iniciada outra votação. Neste caso, será 
permitido o voto do Senador que entrar para o recinto. Se não houver número, proceder-se-á à chamada, 
com votação nominal da matéria em deliberação. 

Art. 173 – Na votação nominal, o 3º-Secretário fará a chamada dos Senadores, respondendo estes 
sim ou não, à medida que forem chamados; o 2º-Secretário tomará nota dos votos, que, em seguida, serão 
lidos. Concluída a leitura, o Presidente proclamará os resultados. 

Art. 174 – A votação por escrutínio secreto far-se-á por meio de cédulas escritas lançadas em urnas 
pelos Senadores, à medida que forem chamados. Aberta a urna, o 1º-Secretário declarará o número de 
cédulas encontradas; em seguida, passará uma por uma ao Presidente, que lerá em voz alta o conteúdo e 
as entregará ao 2º-Secretário. Concluída a apuração, o Presidente proclamará os resultados. 

Art. 175 – Nenhum Senador presente poderá escusar-se de votar, salvo se não tiver assistido à 
discussão. 

Parágrafo único – Não poderá, porém, votar nos assuntos em que tenha interesse individual, 
podendo, entretanto, conservar-se no recinto. 

Art. 176 – A votação não se interrompe senão por falta de número legal dos Senadores. 

Art. 177 – Dando-se empate numa votação, será ela repetida na Sessão seguinte; se o empate se 
reproduzir, o Presidente desempatará. 

Art. 178 – A votação das emendas da Câmara dos Deputados a projeto do Senado far-se-á sempre 
por grupos, considerando-se do primeiro grupo as que tenham parecer favorável e do segundo as demais, 
salvo se, a requerimento de qualquer Senador, o Senado resolver que uma ou mais emendas de qualquer 
dos grupos seja destacada a fim de ser votada separadamente. 

Art. 179 – Os substitutivos do Senado a projeto da Câmara dos Deputados serão considerados como 
uma série de emendas e votados separadamente, por artigos, em correspondência com os do projeto 
emendado. A votação de emendas em globo só poderá, porém, ser concedida para as que se referirem a 
um mesmo artigo e tiverem parecer no mesmo sentido. 

TÍTULO VI 

Da Reforma Constitucional 

CAPÍTULO ÚNICO 

Art. 180 – Recebida pela Mesa do Senado a proposta de emenda à Constituição, na forma por esta 
estabelecida, será lida na Hora do Expediente e mandada publicar no Diário do Congresso Nacional e em 
avulsos para serem distribuídos entre os Senadores, ficando sobre a mesa durante 10 dias úteis para 
receber subemendas. 



§ 1º – Dentro das 48 horas seguintes à leitura da proposta, será eleita uma Comissão de Reforma 
Constitucional, de 15 membros, sob o critério do art. 31 deste Regimento. 

§ 2º – As subemendas deverão ser subscritas, no mínimo, por 16 Senadores. 

Art. 181 – A Comissão deverá dar o seu parecer no prazo máximo de 15 dias. 

Art. 182 – Findo o prazo do artigo anterior, com parecer ou sem ele, irão proposta, subemendas e 
parecer, se houver, à impressão, e entrarão conjuntamente em Ordem do Dia três dias depois de publicados 
no Diário do Congresso Nacional. 

Art. 183 – A primeira discussão será feita englobadamente, procedendo-se, porém, à votação das 
subemendas por artigo e, a seguir, a da proposta, artigo por artigo. 

Art. 184 – Aprovada a emenda em primeira discussão com subemendas, serão enviadas à 
Comissão, que, em 48 horas, apresentará a redação do vencido. 

Art. 185 – Lida em Plenário a redação a que se refere o artigo anterior e Publicada no Diário do 
Congresso Nacional, abrir-se-á a Segunda discussão durante cinco dias, podendo ainda ser apresentadas 
subemendas, na forma do art. 180 e § 2º. 

Art. 186 – Se houver novas emendas, serão o projeto e as emendas enviados à Comissão, para 
sobre os mesmos emitir parecer em cinco dias. 

Art. 187 – Esgotado esse prazo, com ou sem parecer, e publicado o parecer, se houver, serão projeto 
e subemendas submetidos dois dias depois à votação englobada, salvo os destaques requeridos. 

Art. 188 – Tendo sido aprovada qualquer emenda, voltará à Comissão para redigir o vencido, sendo 
a sua redação submetida a uma só discussão. 

Art. 189 – Aceita a reforma pela maioria absoluta do Senado, será o projeto de emenda constitucional 
enviado à Câmara dos Deputados, salvo se tiver tido origem nela, caso em que será logo providenciada a 
sua elaboração e publicação imediata. 

Art. 190 – Na Sessão Legislativa Ordinária do ano seguinte, uma vez constituídas as Comissões, 
iniciar-se-á o segundo turno da reforma, obedecendo-se os mesmos trâmites dos artigos precedentes. 

Art. 191 – Nas discussões, cada Senador tem direito a falar durante duas horas, em uma ou mais 
vezes. As questões de ordem só poderão ser propostas dentro desse mesmo prazo total. 

§ 1º – Ao Relator, ou ao membro da Comissão Especial que o substituir, é lícito replicar a qualquer 
orador, nos prazos que cabem a cada Senador. 

§ 2º – Todas as discussões poderão ser encerradas mediante requerimento assinado por um quarto 
do número total dos Senadores e aprovado por dois terços, pelo menos, dos presentes, desde que já se 
tenham efetuado em duas Sessões anteriores. 

§ 3º – O interstício entre a votação e qualquer ato inicial da discussão subseqüente do projeto de 
revisão da Constituição será de 48 horas. 

Art. 192 – As emendas serão lidas no Expediente da Sessão imediata à terminação do prazo para 
seu recebimento e enviadas à Comissão Especial. 

Art. 193 – Toda emenda deverá ser redigida de forma a ser incorporada ao projeto sem dependência 
de nova redação. 

Art. 194 – A emenda supressiva de dispositivos da Constituição proporá a eliminação integral de um 
texto ou artigo. 

§ 1º – A emenda modificada deverá conter a alteração sugerida no texto ou artigo, sob a forma de um 
substitutivo ao mesmo texto ou artigo. 

§ 2º – As emendas substitutivas serão as apresentadas em substituição a todas ou a qualquer das 
proposições anteriores aprovadas e deverão conter as alterações que sugerirem nos textos ou aos artigos 
da Constituição, ou da proposta, a que se referirem isolada ou englobadamente. 

§ 3º – A emenda aditiva será um novo artigo a ser incorporado à proposta de revisão, contendo 
matéria não tratada nos demais artigos ou textos. 

Art. 195 – A Mesa do Senado só aceitará emendas – aditiva, substitutiva, modificativa ou supressiva 
– com a redação definitiva do texto, artigo, parágrafo, número, letra ou alinea a que se reportar. 



Art. 196 – Para o encaminhamento de votação só será permitida a palavra uma vez a cada Senador, 
por um quarto de hora improrrogável. 

Art. 197 – Os artigos rejeitados não poderão ser renovados, quer com a mesma redação, quer com 
redação diversa. 

Art. 198 – Todos os prazos e interstícios são improrrogáveis, mas podem ser reduzidos, a 
requerimento de qualquer Senador, aprovado pelo Senado, inclusive os que já tiverem sido iniciados. 

Art. 199 – Em tudo quanto não contrariem estas disposições especiais, regularão a discussão da 
matéria as disposições do Regimento referentes aos projetos de leis ordinárias. 

TÍTULO VII 

Do Senado como órgão Judiciário  

CAPÍTULO ÚNICO 

Art. 200 – Quando o Senado tiver de julgar o Presidente da República, os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, os Ministros de Estado e o Procurador-Geral da República, será presidido pelo Presidente 
do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 201 – Para esse fim, e logo que lhe sejam enviados os documentos indispensáveis ao processo, 
o Presidente do Senado oficiará ao do Supremo Tribunal Federal, convidando-o a assumir a presidência no 
dia e hora designados. 

Art. 202 – O processo de julgamento será estabelecido na lei. 

TÍTULO VIII 

Do Comparecimento dos Ministros de Estado  

CAPÍTULO ÚNICO 

Art. 203 – A convocação de um Ministro de Estado, resolvida pelo Senado, para comparecer perante 
este ou qualquer das suas Comissões, será feita por ofício de 1º-Secretário acompanhado de cópia do 
requerimento das informações pretendidas. Nesse mesmo ofício, solicitar-se-á ao Ministro designe, dentro 
num determinado prazo e nas horas da Sessão, o momento em que deverá comparecer. 

Art. 204 – Por ofício do 1º-Secretário, o Senado designará dia e hora para serem ouvidos os 
Ministros de Estado que o solicitarem. 

Art. 205 – O Ministro de Estado que comparecer perante o Senado para o fim de prestar 
esclarecimentos ou solicitar providências terá assento na primeira bancada. 

Art. 206 – Se o tempo ordinário da Sessão não bastar ao Ministro convocado para prestar as 
informações solicitadas, o Senado prorrogará a Sessão. 

Art. 207 – Se o Ministro convocado não comparecer no dia e hora designados na forma do art. 203, 
sem causa justificada, o Presidente do Senado providenciará a abertura imediata do processo por crime de 
responsabilidade. 

TÍTULO IX 

Da Economia interna do Senado e sua Política 

CAPÍTULO ÚNICO 

Art. 208 – A Mesa fará manter a ordem e o respeito indispensáveis dentro do edifício do Senado, 
exercendo, outrossim, a atribuição de distribuir e fiscalizar o serviço da Secretaria, empregando para esse 
fim os meios facultados no Regulamento da mesma Secretaria. 

Art. 209 – É permitido a qualquer pessoa, vestida decentemente, assistir às Sessões, do lugar que 
lhe for reservado, sem armas e conservando-se em silêncio. 



Art. 210 – Se dentro do edifício do Senado alguém perturbar a ordem, depois da primeira 
advertência, o Presidente mandará pô-lo em custódia; feitas as averiguações necessárias, soltá-lo-á, ou o 
entregará à autoridade competente, com ofício do 1º-Secretário, participando a ocorrência. 

Art. 211 – Ao Ministro da Fazenda serão enviadas as folhas do subsídio dos Senadores e as dos 
vencimentos dos funcionários da Secretaria, a fim de serem pagas pelo Tesouro Nacional. 

Art. 212 – O Diretor-Geral da Secretaria, sob a fiscalização da Comissão Diretora, servirá de 
tesoureiro das quantias que forem votadas na lei do orçamento para as despesas ordinárias e eventuais da 
Casa. Recolherá as quantias que receber do Tesouro Nacional ao cofre da Secretaria ou ao Banco do 
Brasil, se assim julgar mais conveniente a Comissão Diretora. 

Art. 213 – Mensalmente, o dito tesoureiro apresentará a necessária conta do que recebeu e 
despendeu e do saldo que existe em caixa, a fim de ser examinada e aprovada pelo Vice-Presidente e 
trimestralmente pela Comissão Diretora. 

TÍTULO X  

Da Secretaria 

CAPÍTULO ÚNICO 

Art. 214 – Haverá um livro de inscrição pessoal dos Senadores, destinado a registrar o nome 
parlamentar, idade, estado civil de cada um e outras declarações que julgue conveniente fazer. 

Parágrafo único – Nesse livro, o Senador se inscreverá de próprio punho, fazendo as declarações a 
que se refere este artigo, a fim de lhe ser expedida a carteira de identidade pelo 1º-Secretário. 

Art. 215 – Os serviços do Senado serão executados pela sua Secretaria e reger-se-ão por um 
regulamento especial, que fica considerado parte integrante deste Regimento. 

Parágrafo único – A Comissão Diretora não poderá requisitar funcionários de qualquer repartição ou 
serviço público. 

Disposições Transitórias 

Art. 1º – Enquanto o Senado se compuser de dois Senadores por Estado, o quorum para as Sessões 
será de 11 Senadores, as maiorias de 32 se reduzem a 22, ficando suspenso o disposto no parágrafo único 
do artigo 49. 

Art. 2º – O prazo para emendas e os interstícios para votação do projeto de orçamento para o 
exercício de 1947 ficam reduzidos à metade. 

Art. 3º – Fica a Comissão Diretora autorizada a elaborar, dentro de 60 dias, um projeto de revisão do 
Regulamento da Secretaria, submetendo-o à aprovação do Senado. 

Senado Federal, 22 de outubro de 1946. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 23-10-46. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1946 

Autoriza o Dr. Nereu de Oliveira Ramos, Vice-Presidente da 
República, a ausentar-se do País, a fim de representar o Governo 
do Brasil na posse do Presidente da República do Chile. 

Senado Federal, em 21 de outubro de 1946. – Mello Vianna, Vice-Presidente no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Transformada no Decreto Legislativo nº 1, de 1946.)  

Publicada no DCN (Seção II) de 22-10-46. 



_________________ 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1946 

O Senado Federal, nos termos do art. 49 da Constituição Federal, resolve conceder licença ao 
Senador Alfredo Neves, para, como representante do Senado Federal, fazer parte da embaixada que 
representará o Governo do Brasil na posse do Presidente eleito da República do Chile. 

Sala das Sessões, em 23 de outubro de 1946. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 24-10-46. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1946 

Artigo único – Na discussão do projeto do Orçamento Geral da República para 1947, observar-se-á 
a seguinte norma: apresentados, lidos e publicados os pareceres, ficará o projeto sobre a Mesa, para 
receber emendas, dentro do prazo de três dias, sem interrupção. 

Sala das Sessões, em 13 de novembro de 1946. 

_________________ 

(Retirada pelo autor, Senador Góis Monteiro, em 18-11-46.)  

Publicada no DCN (Seção II) de 13-11-46. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1946 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único – Fica readmitido no cargo de Oficial Legislativo, classe L, da Secretaria do Senado 
Federal, Victor Midosi Chermont, que será considerado excedente no respectivo Quadro, com os 
vencimentos determinados em lei, devendo ser aproveitado na primeira vaga que se verificar; revogadas as 
disposições em contrário. 

Senado Federal, em de dezembro de 1946. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Em 2 de dezembro de 1946 é aprovado o Substitutivo nº 6.)  

Publicada no DCN (Seção II) de 3-12-46. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1947 

Artigo único – O Senado Federal, nos termos do art. 40 da Constituição e do art. 93 do Regulamento 
em vigor da Secretaria do Senado, resolve nomear Elena Simas, para preenchimento da vaga de 
Taquígrafo, classe L, existente no Quadro de sua Secretaria. 

Sala das Sessões, em 28 de janeiro de 1947. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-1-47. 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1947 

Art. 1º – As gratificações adicionais por tempo de serviço público serão pagas na forma do disposto 
na lei vigente até 1926 e no Regulamento da Secretaria do Senado, aprovado em Sessão de 12 de agosto 
de 1926, na seguinte proporção, sobre os vencimentos atualmente percebidos: 15% dos funcionários que 
contarem mais de dez anos de serviço; 20% aos de mais de 15 anos; 25% aos de mais de 20 anos, e 30% 
aos de mais de 25 anos. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 27 de janeiro de 1947, – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-1-47. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1947 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único – Fica aposentado, para os efeitos legais, o Contínuo, classe H, da Secretaria do 
Senado Federal, Izidoro de Souza, com direito à percepção dos vencimentos integrais; revogadas as 
disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 26 de março de 1947. – Mello Vianna, Vice-Presidente no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-3-47. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1947 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único – Fica aposentado, com os vencimentos integrais e a gratificação adicional a que tiver 
direito por tempo de serviço, o Auxiliar de Portaria, padrão I, Anibal Alves Torres; revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, em 26 de março de 1947. – Mello Vianna, Vice-Presidente no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-3-47. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1947 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único – Fica aposentado, com os vencimentos e gratificações adicionais a que tiver direito por 
tempo de serviço, o Oficial Legislativo, classe L, Zaira Liáo Eiras; revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 19 de abril de 1947. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 2-4-47. 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1947 

Artigo único – Fica restabelecido o cargo de Zelador do Arquivo do Senado Federal, padrão L; 
revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 15 de abril de 1947. – Dario Cardoso, 3º-Secretário no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-4-49. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1947 

Reforma o Regimento Interno do Senado. 

_________________ 

(Transformada na Resolução nº 3, de 1948.) 

_________________ 

O Senado Federal aprova e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1947 

Artigo único – O Senado Federal, de conformidade com o art. 49 da Constituição Federal, concede 
licença ao Senador Pedro Aurélio de Góes Monteiro, para exercer as funções de Delegado do Brasil à 
Conferência da Paz e da Segurança do Continente, a reunir-se neste País, no mês de agosto do corrente 
ano. 

Senado Federal, em 1º de agosto de 1947. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 8/47.) 

Publicada no DCN (Seção II) de 2-8-47. 

_________________ 

O Senado Federal aprova e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1947 

Artigo único – O Senado Federal, na conformidade do art. 49 da Constituição Federal, concede 
licença ao Senador Álvaro Adolfo da Silveira para exercer as funções de Delegado do Brasil junto à II 
Sessão da Assembléia-Geral da Organização das Nações Unidas, a reunir-se nos Estados Unidos da 
América do Norte. 

Senado Federal, em 11 de setembro de 1947. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução n. 9/47) 

Publicada no DCN (Seção II) de 18-9-47. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1947 



Constitui, no Senado Federal, pela adesão facultativa dos Srs. Senadores e Senhor Vice-Presidente 
da República, o Grupo de Amizade Brasil-França, em conseqüência a uma entidade semelhante existente 
na Assembléia Nacional Francesa. 

_________________ 

(Rejeitada na Sessão de 25-12-47.) 

_________________ 

O Senado Federal aprova e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1947 

Art. 1º – Fica elevado de uma letra, a partir de 19 de fevereiro de 1947, o padrão de vencimentos dos 
funcionários do Senado Federal. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 17 de outubro de 1947. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Indicação nº 9/47) 

Publicada no DCN (Seção II) de 18-10-47. 

_________________ 

O Senado Federal decreta e eu, Nereu Ramos, promulgo, para que produza os seus efeitos, a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1948 

Art. 1º – Fica o Estado do Ceará autorizado a cobrar, pelo prazo de três anos, o Imposto de 
Exportação de mercadorias de sua produção para o estrangeiro, até o máximo de 10% ad valorem. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 16 de fevereiro de 1948. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 5/48) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-2-48. 

_________________ 

O Senado Federal decreta e eu, Nereu Ramos, promulgo, para que produza seus efeitos, a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1948 

1ª) O empréstimo ora autorizado será resgatado no prazo mínimo de 20 anos. 

2ª) As amortizações terão início dois anos imediatamente após o Início das aplicações; 

3ª) Os juros do empréstimo em referência correrão à taxa de 4% ao ano. 

4ª) O empréstimo será feito ao par, sob a modalidade de um financiamento, sem emissão de títulos. 

5ª) O empréstimo se destina às seguintes aplicações: Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de 
cruzeiros) para ampliação e aparelhamento do porto de Vitória, tendo em vista contrato de exploração 
firmado entre o Governo do Estado e a União; Cr$ 70.000.000,00 (setenta milhões de cruzeiros) para o 
desenvolvimento e realização do plano rodoviário estadual e Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de 
cruzeiros) para o fomento da produção agropecuária e industrial, inclusive o plano de eletrificação do 
Estado. 

Rio de Janeiro, em 16 de fevereiro de 1948. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 



_________________ 

(Projeto de Resolução nº 4/48) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-2-48. 

_________________ 

O Senado Federal decreta e eu promulgo, para que produza os seus efeitos, a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1948 

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL 

Art. 1º – O Senado Federal tem sua sede na Capital da República e, enquanto não dispuser em 
contrário, reunir-se-á no Palácio Monroe. 

Parágrafo único – Em casos de guerra, de comoção intestina, de calamidade pública, ou de 
ocorrência que impossibilite o seu funcionamento no Palácio Monroe, por determinação da Mesa ou da 
Comissão Diretora, a requerimento da maioria dos Senadores, o Senado Federal poderá reunir-se, 
eventualmente, em qualquer outro local. 

Art. 2º – Cinco dias antes da data fixada para a abertura do Congresso Nacional, deverão os 
Senadores comparecer ao Edifício do Senado, às quatorze e meia horas, para as Reuniões Preparatórias, 
que se realizarão com a presença de, pelo menos, onze Senadores e sob a direção da Mesa eleita para a 
Sessão Legislativa anterior, excluídos os membros que tiverem perdido ou terminado o mandato. 

§ 1º – O Senador impossibilitado de comparecer às Reuniões Preparatórias comunicará esse fato ao 
1º-Secretário, declarando quando poderá fazê-lo. 

§ 2º – Na falta dos membros da Mesa da Sessão anterior, assumirá a presidência o Senador mais 
idoso, ocupando os cargos de Secretários os quatro mais moços. Faltando os Secretários, o provimento se 
fará na ordem crescente das idades, a começar do mais moço. 

Art. 3º – Verificada a presença, na Capital Federal, de Senadores em número correspondente ao 
quorum exigido no art. 81, § 1º, o Senado comunicá-lo-á à Câmara dos Deputados e ao Presidente da 
República. A mesma comunicação será feita no caso de não se verificar esse quorum até a véspera do dia 
fixado para abertura do Congresso Nacional. 

Art. 4º – Satisfeito o disposto no artigo anterior, o Vice-Presidente do Senado ou o seu substituto 
legal dará por encerradas as Reuniões Preparatórias e convidará os Senadores para a Sessão Solene de 
instalação do Congresso Nacional. 

Art. 5º – Além da instalação solene a 15 de março de cada ano, haverá Sessão conjunta do Senado 
e da Câmara dos Deputados para: 

I – inaugurar as Sessões Legislativas Extraordinárias, na forma da Constituição Federal; 

II – elaborar ou reformar o Regimento Comum (Const. Fed., artigo 41, II); 

III – receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República (Const. Fed., art. 41, 
III); 

IV – deliberar sobre o veto (Const. Fed., art. 41, IV); 

V – eleger o Presidente e o Vice-Presidente da República, no caso previsto no § 2º do art. 79 da 
Constituição Federal; 

Vl – deliberar sobre decreto de estado de sítio expedido pelo Presidente da República (Const. Fed., 
arts. 208, parágrafo único, e 211). 

Art. 6º – Sempre que um terço dos membros do Senado resolver convocar extraordinariamente o 
Congresso Nacional, na conformidade do art. 39, parágrafo único, da Constituição Federal, a resolução será 
promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente e imediatamente publicada e comunicada ao Presidente da 
Câmara dos Deputados, para as providências necessárias à instalação da Sessão Legislativa, nos termos 
do Regimento Comum. 

TÍTULO II  

Da Mesa 



CAPÍTULO I 

Composição e Atribuições 

Art. 7º – A Mesa se compõe de um Presidente, que é o Vice-Presidente da República, de um Vice-
Presidente e de quatro Secretários. 

§ 1º – Para suprir a ausência dos Secretários, haverá dois suplentes. 

§ 2º – O Presidente convidará quaisquer Senadores para substituírem os Secretários, na ausência 
dos suplentes. 

§ 3º – Os Secretários e os suplentes substituir-se-ão conforme a numeração ordinal e, nesta mesma 
ordem, substituirão o Presidente na falta do Vice-Presidente. 

§ 4º – Não estando presentes o Presidente e os seus substitutos legais, assumirá a presidência o 
Senador mais idoso. 

Art. 8º – Ao Presidente em exercício compete: 

a) abrir a Sessão, presidi-la e suspendê-la, cumprindo ou fazendo cumprir a Constituição, as leis e 
este Regimento; 

b) convocar as Sessões Extraordinárias ou Secretas durante as Sessões Legislativas; 

c) assinar as atas respectivas, uma vez aprovadas; 

d) determinar o destino do Expediente lido, quando em cumprimento de resolução do Senado, e 
distribuir as matérias às Comissões; 

e) decidir as questões de ordem levantadas por qualquer Senador; 

f) orientar as discussões e fixar os pontos sobre que devem versar, podendo, quando conveniente, 
dividir as proposições; 

g) dar posse aos Senadores; 

h) propor a prorrogação da Sessão; 

i) designar a Ordem do Dia para a Sessão seguinte; 

j) nomear as Comissões especiais mencionadas no 2º do art. 42, bem como os substitutos dos 
membros das Comissões; 

k) convocar Sessões Extraordinárias ou Secretas; 

I) promulgar as leis sobre a matéria a que se refere o art. 66 da Constituição Federal, bem como as 
resoluções do Senado; 

m) assinar os projetos e emendas remetidos à Câmara dos Deputados, bem como os projetos 
enviados à sanção do Presidente da República; 

n) convocar, nos casos previstos na Constituição Federal e neste Regimento, o suplente de Senador, 
por telegrama e publicação no Diário do Congresso Nacional; 

o) comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral, para os fins do parágrafo único do art. 52 da Constituição 
Federal, a vaga de Senador, quando não haja o respectivo suplente; 

p) promover a publicação dos debates e de todos os trabalhos e atos do Senado, impedindo a de 
expressões vedadas por este Regimento, inclusive quando constantes de documentos lidos pelo orador; 

q) assinar a correspondência do Senado com o Presidente da República, com os do Supremo 
Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e com as autoridades estrangeiras de equivalente 
categoria; 

r) nomear e demitir livremente seu Oficial de Gabinete e designar, dentre os funcionários do Senado, 
os auxiliares do mesmo Gabinete. 

Art. 9º – Ao Vice-Presidente compete, além do disposto no artigo 213, parágrafo único, da 
Constituição Federal: 

a) substituir o Presidente nas suas faltas ou impedimentos; 



b) exercer as atribuições estabelecidas nos arts. 70, §§ 3º e 4º, e 208, parágrafo único, da 
Constituição Federal, quando não as tenha exercido o Presidente dentro de 48 horas; 

c) presidir às reuniões da Comissão Diretora, podendo discutir e votar; 

d) ordenar as despesas de administração do Senado, em geral, nos limites das autorizações da 
Comissão Diretora ou do próprio Senado; 

e) assinar a correspondência dirigida ao Presidente da Câmara dos Deputados; 

f) nomear e demitir livremente seu Oficial de Gabinete e designar, dentre os funcionários do Senado, 
os auxiliares do mesmo Gabinete. 

§ 1º – Quando no exercício da presidência do Senado, em Plenário, o Vice-Presidente terá apenas 
voto de qualidade. 

§ 2º – Sempre que, como Senador, quiser o Vice-Presidente com exercício na presidência oferecer 
qualquer proposição, bem como discutir e votar, deixará a direção dos trabalhos enquanto se tratar do 
assunto em que intervier. 

Art. 10 – Ao 1º Secretário incumbe: 

a) ler ao Senado, na íntegra, toda a correspondência da Câmara dos Deputados, do Presidente da 
República, dos tribunais e Juízes e dos Senadores e, em sumário, as conclusões dos pareceres das 
Comissões e quaisquer outros papéis que devam constar do Expediente da Sessão; 

b) ler, quando os respectivos autores não o tiverem feito, as proposições apresentadas pelos 
Senadores; 

c) despachar a matéria do Expediente que lhe for distribuída pelo Presidente; 

d) fazer e assinar a correspondência, salvo nas hipóteses dos artigos 8º, letra q, e 9º, letra e; 

e) receber e abrir a correspondência dirigida ao Senado, podendo autorizar o Diretor da Secretaria a 
fazê-lo; 

f) assinar, depois do Presidente, as Atas das Sessões, os projetos e emendas remetidos à Câmara 
dos Deputados e os projetos enviados à sanção do Presidente da República; 

g) providenciar para que sejam guardadas em boa ordem as proposições, para apresentá-las 
oportunamente; 

h) providenciar no sentido de serem entregues aos Senadores, à medida que forem chegando, os 
avisos impressos relativos às matérias a serem discutidas e votadas, por forma que essa distribuição se 
faça, o mais tardar, na véspera da Sessão de cuja Ordem do Dia constem as mesmas matérias; 

i) anotar as discussões e votações do Senado nos papéis sujeitos à sua guarda, autenticando-os com 
a sua assinatura, bem como anotar as proposições verbais que sejam formuladas; 

j) encaminhar, sem demora, os papéis distribuídos às Comissões; 

k) apor ementas nas proposições recebidas da Câmara dos Deputados, quando não as tiverem; 

l) superintender os trabalhos da Secretaria e fiscalizar-lhe as despesas; 

Art. 11 – Ao 2º Secretário compete: 

a) fiscalizar a redação das Atas e proceder-lhes à leitura em Sessão, assinando-as depois do 1º-
Secretário; 

b) exercer a atribuição de que trata a letra I do art. 10; 

c) lavrar as Atas das Sessões Secretas; 

d) assinar, depois do 1º-Secretário, os projetos e emendas remetidos à Câmara dos Deputados e os 
projetos enviados à sanção do Presidente da República. 

Art. 12 – Aos 3º e 4º-Secretários compete: 

a) fazer a chamada dos Senadores, nos casos determinados neste Regimento; 

b) contar os votos em todas as votações; 



c) auxiliar o Presidente na apuração das eleições, anotando os nomes dos votados e organizando as 
listas respectivas para serem lidas imediatamente. 

CAPÍTULO II 

Da Eleição da Mesa 

Art. 13 – O Vice-Presidente e os Secretários serão eleitos no início de cada ano legislativo e servirão 
até à eleição do ano seguinte, podendo ser reeleitos. 

Art. 14 – A eleição do Vice-Presidente far-se-á por escrutínio secreto e maioria de votos dos 
Senadores presentes. 

Parágrafo único – Se nenhum dos votados obtiver maioria absoluta de votos, proceder-se-á a novo 
escrutínio entre os dois mais votados. Se houver mais de dois com igual número de votos, concorrerão ao 
segundo escrutínio os dois mais idosos; e, se ainda se der empate, considerar-se-á eleito o mais idoso. 

Art. 15 – A eleição dos Secretários se processará em dois escrutínios sucessivos, um para 1º e 2º e 
outro para o 3º e 4º, de forma a assegurar a representação proporcional dos Partidos (Constituição Federal, 
art. 40, parágrafo único). 

§ 1º – Em cada um desses escrutínios, cada Senador votará num só nome, considerando-se eleitos, 
respectivamente, 1º e 3º-Secretários os mais votados, e 2º e 4º, os mais votados dentre os de Partido 
diverso daquele, desde que esse Partido tenha obtido, pela soma dos votos dados aos seus representantes, 
um quinto do total dos sufrágios. 

§ 2º – No 2º escrutínio, cada Senador votará em um só nome, considerando-se eleito 3º Secretário o 
nome que alcançar maior número de votos e 4º-Secretário o que se seguir em votação nas mesmas 
condições do parágrafo anterior. 

§ 3º – Quando, no primeiro e no segundo escrutínios, os votados em segundo lugar alcançarem igual 
número de votos, serão considerados eleitos 2º e 4º Secretários aqueles que pertencerem ao Partido de 
maior representação no Senado. Se o empate se der no primeiro e também no segundo escrutínios, o deste 
se decidirá considerando eleito o nome do Partido que não foi contemplado no primeiro. 

§ 4º – Em qualquer dos casos acima previstos, só será considerado eleito o candidato filiado a 
Partido que tenha alcançado um quinto do total dos sufrágios. 

§ 5º – Se nenhum dos Partidos minoritários alcançar, em qualquer dos escrutínios, um dos 
quocientes previstos nos parágrafos anteriores, proceder-se-á à votação especial para o cargo ou cargos, 
considerando-se eleito o mais votado e, no caso de empate, aquele que pertencer ao Partido diverso do 
eleito para o cargo imediatamente superior na Mesa. 

§ 6º – No caso de os partidos minoritários terem igual número de representantes no Senado, far-se-á 
a escolha por meio de sorteio. 

Art. 16 – Os Suplentes serão eleitos num só escrutínio, considerando-se eleito 1º o mais votado e 2º 
o mais votado de Partido diferente. 

TÍTULO III 

Dos Senadores 

CAPÍTULO I 

Da Posse e do Exercício do Mandato 

Art. 17 – A posse do Senador é ato público que se realizará perante o Senado, durante a Sessão 
Legislativa Ordinária ou Extraordinária, inclusive nas Reuniões Preparatórias, devendo precedê-la a entrega 
do diploma respectivo à Mesa. 

§ 1º – A apresentação do diploma tanto poderá ser feita pelo diplomado, pessoalmente ou por ofício 
ao 1º-Secretário, como por intermédio do seu Partido ou de qualquer Senador. 

§ 2º – Presente o diplomado, o Presidente designará três Senadores para recebê-lo e introduzi-lo na 
Sala das Sessões, onde ele prestará o seguinte compromisso: – 'Prometo guardar a Constituição Federal e 
as Leis do País, desempenhar fiel e lealmente o mandato de Senador que o povo me conferiu e sustentar a 
união, a integridade e a independência do Brasil.” 



§ 3º – Quando forem diversos a prestar o compromisso, somente o primeiro pronunciará a fórmula 
constante do § 2º, dizendo os demais, um por um: "Assim o prometo.” 

§ 4º – Durante o compromisso, todos os presentes se manterão de pé. 

Art. 18 – Se o Senador eleito e diplomado não prestar compromisso dentro de 180 dias, a contar da 
data da inauguração da Sessão Legislativa, entende-se haver renunciado ao mandato, salvo motivos 
justificados, a juízo do Senado. 

Art. 19 – O suplente convocado para substituição de Senador ou para o preenchimento de vaga terá 
o prazo de 30 dias para tomar posse, podendo esse prazo ser prorrogado por igual tempo, pelo Senado, a 
requerimento escrito do interessado. 

§ 1º – O suplente, uma vez convocado, deverá prestar o compromisso na forma do art. 17 e seus 
parágrafos. 

§ 2º – O compromisso só será prestado por ocasião da 1ª convocação. Nas seguintes, o Presidente 
comunicará à Casa a presença do Suplente, para assumir o exercício do mandato, e o convidará a tomar 
lugar no recinto, introduzido nos termos do § 2º do art. 17. 

Art. 20 – O Senador deve apresentar-se no edifício do Senado à hora regimental, para tomar parte 
nas respectivas Sessões, considerando-se ausente aquele cujo nome não constar da lista de presença. 

Art. 21 – Cabe ao Senador, uma vez empossado: 

a) tomar parte nas Sessões, oferecer projetos, indicações e emendas, requerer, discutir, votar e ser 
votado; 

b) solicitar, por intermédio da Mesa ou dos presidentes das Comissões a que pertençam, informações 
das autoridades sobre fatos relativos ao serviço público ou que sejam úteis à elaboração legislativa; 

c) fazer parte das Comissões, na forma do Regimento; 

d) falar quando julgar necessário, pedindo previamente a palavra ao Presidente, e apartear os 
discursos mediante permissão dos oradores, observadas as disposições regimentais; 

e) examinar, a todo o tempo, quaisquer documentos existentes no Arquivo, não podendo retirá-los; 

f) requisitar da autoridade competente, por intermédio da Mesa ou diretamente, providências para 
garantia das suas imunidades; 

g) freqüentar a Biblioteca e utilizar os seus livros e documentos, não podendo, entretanto, retirá-los; 

h) freqüentar o edifício do Senado e as respectivas dependências, só ou acompanhado de pessoas 
de sua confiança, não podendo estas, entretanto, ter ingresso no recinto durante as Sessões; 

i) utilizar-se dos diversos serviços do Senado, desde que para fins relacionados com o exercício de 
suas funções; 

j) receber diariamente, em sua residência, o Diário do Congresso Nacional e o Diário Oficial. 

§ 1º – O Senador só terá direito ao subsídio e à ajuda de custo de que trata a art. 47 da Constituição 
Federal depois de empossado e de haver comparecido às Sessões. 

§ 2º – O Senador substituído pelo suplente perceberá a parte fixa do subsídio e continuará com os 
direitos constantes das letras e, f, g, h, i e j deste artigo, perdendo os enumerados nas demais letras. 

§ 3º – Sem prejuízo do que caiba ao Senador substituído, o suplente convocado perceberá o subsídio 
além da ajuda de custo, que será paga uma só vez no ano, embora a sua convocação se repita dentro da 
mesma Sessão Legislativa. 

Art. 22 – É lícito a qualquer Senador fazer retirar, mediante recibo, documento do Arquivo ou livro da 
Biblioteca, para deles utilizar-se em reunião das Comissões ou no Plenário. 

Art. 23 – Qualquer Senador tem o direito de reclamar a observância deste Regimento, cumprindo ao 
Presidente atender à reclamação independente de debate, salvo se houver dúvida quanto à aplicabilidade 
do dispositivo invocado. 

Art. 24 – Não é permitido ao Senador, nos seus discursos, apartes, pareceres, votos em separado, 
declarações de voto ou qualquer outra forma de manifestação do seu pensamento, usar de expressões 
insultuosas para com outro Senador ou Deputado, ou para com qualquer das Câmaras do Congresso 
Nacional ou membros dos poderes públicos. 



§ 1º – A interrupção do orador por meio de apartes só será permitida quando for breve e cortês, 
precedendo licença do orador. 

a) Não serão permitidos apartes às palavras do Presidente, paralelos nos discursos e por ocasião do 
encaminhamento de votação e nas questões de ordem; 

b) os apartes subordinar-se-ão às disposições referentes aos debates em tudo que lhes for aplicável. 

§ 2º – A Mesa providenciará a fim de que as expressões a que se refere este artigo não sejam 
publicadas no Diário do Congresso Nacional e nos Anais. 

Art. 25 – No caso de infração deste Regimento no decurso dos debates, o Presidente advertirá o 
Senador, usando da fórmula: "Atenção!" Se esta advertência não bastar, o Presidente dirá: “Senhor 
Senador F... Atenção!" Não bastando a advertência nominal, o Presidente lhe retirará a palavra; e se o 
orador insistir em desatender às advertências assim feitas, o Presidente, mediante consulta ao Senado e 
aprovação da maioria dos presentes, independente de número para deliberação, convida-lo-á a retirar-se do 
recinto, o que o Senador deverá fazer imediatamente. A desobediência a essa determinação constitui 
desacato ao Senado, devendo o Presidente suspender a Sessão e fazer lavrar o respectivo auto, e enviá-lo 
à autoridade judiciária competente acompanhado da licença do Senado para o respectivo processo criminal, 
consignando o incidente em Ata. 

Art. 26 – Falecendo algum Senador durante a Sessão Legislativa, o Presidente comunicará o fato ao 
Senado e consultá-lo-á se seus trabalhos devem ser suspensos nesse dia, deliberando o Plenário com 
qualquer número. Ocorrendo o falecimento na Capital Federal, o Presidente nomeará uma Comissão de três 
membros para acompanhar o préstito fúnebre. 

Parágrafo único – Se o falecimento ocorrer na Capital Federal fora do tempo das Sessões, o 
Presidente, logo que tenha conhecimento do fato, nomeará, se possível, a Comissão a que se refere este 
artigo. Em qualquer circunstância, o fato constará da Ata da Sessão em que o Senado tiver a notícia. 

CAPÍTULO II 

Das Vagas e Licenças 

Art. 27 – As vagas, no Senado Federal, verificar-se-ão: 

a) por falecimento; 

b) pela renúncia; 

c) pela perda de mandato. 

Art. 28 – O Senador perde o mandato: 

I – nos casos do art. 48 e seus parágrafos da Constituição Federal ; 

II – em conseqüência da perda dos direitos políticos (Constituição Federal, art. 135, § 2º). 

Art. 29 – A perda do mandato do Senador poderá ser provocada mediante representação 
documentada de qualquer Senador, de Partido político e do Procurador-Geral da República. 

§ 1º – Entregue à Mesa a representação a que se refere este artigo, será a mesma enviada à 
Comissão de Constituição e Justiça, para opinar se preenche os requisitos legais. 

§ 2º – O parecer da Comissão de Constituição e Justiça, depois de publicado e distribuído com 
antecedência de 48 horas, pelo menos, será submetido a uma única discussão. 

§ 3º – O Senado poderá mandar arquivar, desde logo, a representação ou admiti-la para melhor 
exame. 

§ 4º – Se o Senado admitir a representação, elegerá, na forma do art. 64, uma Comissão de Inquérito 
composta de nove membros. 

Art. 30 – Admitida pelo Senado a representação, a Mesa a enviará à Comissão de Inquérito, que 
remeterá cópia do processo ao acusado, para responder por escrito, dentro de 30 dias, que, a seu pedido, 
poderão ser prorrogados pela Comissão, por igual período. 

Art. 31 – Findo o prazo estabelecido no artigo anterior, voltará o processo, com a resposta ou sem 
ela, a ser examinado pela Comissão de Inquérito, a qual, depois de proceder às diligências que entender 



necessárias, de ofício ou requeridas, emitirá o seu parecer, concluindo por projeto de resolução sobre a 
procedência ou improcedência da representação. 

Parágrafo único – Para falar sobre o parecer, será concedida vista ao acusado, pelo prazo de cinco 
dias. 

Art. 32 – O acusado poderá assistir pessoalmente, ou por procurador, a todos os atos e diligências e 
requerer o que julgar conveniente no interesse de sua defesa. 

Art. 33 – O projeto de resolução a que se refere o art. 31, depois de publicado e distribuído na forma 
do § 2º do art. 29, será submetido ao Senado. 

Art. 34 – Suspende-se o exercício do mandato de Senador: 

I – por incapacidade civil absoluta, julgada por sentença de interdição; 

II – por condenação criminal, que impuser pena de privação de liberdade e enquanto durarem seus 
efeitos. 

§ 1º – Durante a suspensão do exercício do mandato, terá o Senador direito à parte fixa do subsídio e 
conservará as imunidades que não forem atingidas pelos efeitos da sentença de interdição ou da 
condenação criminal. 

§ 2º – Serão observadas, na decretação da suspensão do exercício do mandato de Senador e de 
suspensão de imunidades (art. 213 da Constituição Federal), as disposições deste Capítulo, no que forem 
aplicáveis. 

Art. 35 – A renúncia do mandato deve ser dirigida, por escrito, à Mesa, com firma reconhecida, 
independendo de aprovação do Senado, mas somente se tornará efetiva depois de lida no Expediente e 
Publicada no Diário do Congresso Nacional. 

Art. 36 – Salvo os casos de vaga por falecimento ou renúncia, qualquer outro caso de extinção do 
mandato de Senador dependerá, sempre, para os fins de convocação do suplente ou de eleição, do 
pronunciamento do Senado. 

Art. 37 – Sempre que tiver de ausentar-se por mais de sessenta dias, ou para exercer as funções 
previstas no art. 51 da Constituição Federal, deverá o Senador comunicá-lo ao Presidente, cumprindo-lhe 
solicitar licença quando sua ausência for de mais de seis meses, ou no caso do art. 49 da mesma 
Constituição. 

Art. 38 – A convocação de suplente para substituição do Senador dar-se-á nos casos de vaga por 
falecimento, renúncia, perda ou suspensão de mandato, licença e afastamento para as investiduras 
referidas nos arts. 49 e 51 da Constituição Federal, a ausência por mais de noventa dias, previamente 
comunicada, nos termos do artigo precedente. 

TÍTULO IV 

Das Comissões 

CAPÍTULO I  

Espécies e Disciplinas 

Art. 39 – O Senado terá Comissões permanentes e especiais. 

§ 1º – As permanentes serão eleitas anualmente no começo de cada Sessão Legislativa Ordinária e 
servirão até à instalação da Sessão seguinte, inclusive nas Extraordinárias. 

§ 2º – Salvo as hipóteses do art. 53 da Constituição Federal e a do art. 26 deste Regimento, as 
especiais serão criadas pelo voto do Plenário, a requerimento de qualquer Senador ou Comissão, com a 
indicação da matéria a tratar e do número dos respectivos membros, dissolvendo-se automaticamente 
quando preenchido o fim a que se destinarem, ou pelo término da Legislatura em que forem designadas. 

§ 3º – Finda a tarefa da Comissão externa, o seu Presidente ou um de seus membros fará 
comunicação, ao Senado, do desempenho de sua missão. 

Art. 40 – As Comissões permanentes, em número de onze, são as seguintes: 

1ª) Diretora; 



2ª) Finanças; 

3ª) Constituição e Justiça; 

4ª) Relações Exteriores; 

5ª) Trabalho e Previdência Social; 

6ª) Forças Armadas; 

7ª) Agricultura, Indústria e Comércio; 

8ª) Viação e Obras Públicas; 

9ª) Educação e Cultura; 

10ª) Saúde; 

11ª) Redação de Leis. 

Art. 41 – A Comissão Diretora é constituída pelo Vice-Presidente e pelos quatro Secretários. A de 
Finanças terá quinze membros; a de Constituição e Justiça, onze; a de Relações Exteriores, de Trabalho e 
Previdência Social e de Forças Armadas, sete; e as demais, cinco. 

Parágrafo único – Os membros da Comissão Diretora não poderão fazer parte de outra Comissão 
permanente, ressalvada a hipótese do art. 43. Os demais Senadores não serão eleitos para mais de duas 
Comissões permanentes, se uma delas for a de Finanças, a de Constituição e Justiça, a de Trabalho e 
Previdência Social e a de Forças Armadas, ou para mais de três, se se tratar das outras, podendo, 
entretanto, ser nomeados em substituição temporária. 

Art. 42 – As Comissões especiais são internas, externas e mistas. 

§ 1º – As internas, destinadas ao estudo de determinado assunto sujeito à deliberação do Senado, 
serão eleitas no dia seguinte ao da sua criação, salvo se for o assunto considerado urgente. 

§ 2º – As externas, com a incumbência de representar o Senado em conferências, congressos, 
solenidades e outros atos públicos, constituir-se-ão por designação do Presidente, não podendo exceder de 
cinco o número de seus membros. 

§ 3º – As mistas, compostas de membros das duas Casas do Congresso Nacional, em número igual, 
serão eleitas no dia imediato ao do assentimento do Senado, a convite da Câmara dos Deputados para a 
sua criação, ou no dia imediato ao do recebimento da resposta afirmativa da Câmara dos Deputados, a 
convite do Senado com o mesmo fim. 

Art. 43 – Quando se tratar de Comissão para elaborar ou modificar o Regimento do Senado ou o 
Regimento Comum do Congresso Nacional, será designado para integrá-la um dos membros da Comissão 
Diretora que for por ela indicado. 

Art. 44 – Na constituição das Comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação 
proporcional dos Partidos nacionais que participem do Senado.   

§ 1º – Para a observância do que dispõe este artigo, dos assentamentos de cada Senador deverá 
constar a declaração, por ele feita, do respectivo Partido ou aliança de Partidos. 

§ 2º – Nos casos de impedimento ou vaga de qualquer dos membros das Comissões, o respectivo 
Presidente solicitará do Presidente do Senado a designação de quem o substitua, devendo o substituto 
estar filiado ao mesmo Partido do substituído, salvo se os demais representantes desse Partido não 
puderem ou não quiserem aceitar a designação. Nesta hipótese, a nomeação será feita pelo Presidente do 
Senado, livremente. 

§ 3º – Cessará a permanência do substituto na Comissão desde que o substituído compareça às 
Sessões do Senado. 

Art. 45 – Dentro de cinco dias a contar da escolha dos seus membros, cada uma das Comissões, 
exceto a Diretora, as externas e as mistas reguladas pelo Regimento Comum, deverá reunir-se numa das 
salas do Senado e, instalados os seus trabalhos, eleger, dentre os seus membros e em escrutínio secreto, 
um Presidente e um Vice-Presidente. Findo o prazo acima estabelecido, sem que se tenha feito essa 
eleição, serão considerados Presidente e Vice-Presidente os dois mais idosos. 

Parágrafo único – Quando não comparecerem o Presidente e o Vice-Presidente de qualquer 
Comissão, cabe ao mais idoso presidir aos trabalhos. 



Art. 46 – Ao Presidente da Comissão compete: 

a) ordenar e dirigir os seus trabalhos; 

b) dar-lhe conhecimento de toda a matéria recebida; 

c) designar relatores e distribuir-lhes a matéria sobre que devam emitir pareceres; 

d) resolver as questões de ordem; 

e) ser o órgão de comunicação da Comissão com a Mesa; 

f) convocar as suas reuniões extraordinárias, de ofício ou a requerimento de qualquer de seus 
membros; 

g) promover a publicação das Atas das reuniões no Diário do Congresso Nacional; 

h) requisitar, em virtude de deliberação da Comissão, os serviços de funcionários técnicos para 
estudo de determinado trabalho, sem prejuízo das respectivas atividades nas repartições a que pertencem; 

i) convidar, para o mesmo fim e na forma da letra anterior, técnicos ou especialistas particulares e 
representantes de entidades ou associações científicas ou de classe. 

§ 1º – O Presidente poderá funcionar como Relator e terá voto em todas as deliberações. 

§ 2º – Em caso de empate, ficará adiada a votação para outra reunião, na qual, se novo empate 
houver, o Presidente remeterá à Mesa os dois pareceres para serem submetidos ao Plenário. 

Art. 47 – As Comissões se reunirão com a maioria absoluta dos seus membros, em salas do edifício 
do Senado, nos dias estabelecidos ou mediante convocação especial feita com antecedência de, pelo 
menos, 24 horas, para dia, hora e fim indicados, salvo os casos de urgência e do art. 132. 

Art. 48 – Os trabalhos das Comissões começarão pela leitura, discussão e aprovação da Ata da 
reunião anterior, que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente, seguindo-se a discussão de cada 
assunto. Feito o relatório e lido o parecer emitido pelo relator, qualquer membro poderá pedir vista, devendo 
devolver o processo até a imediata reunião ordinária da Comissão. 

Parágrafo único – As deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes. 

Art. 49 – Os pareceres deverão ser apresentados dentro de 15 dias, redigidos e fundamentados pelo 
relator em nome da Comissão, e, após a aprovação, assinado por todos os membros ou pela maioria, 
cumprindo ao Presidente fazê-lo em primeiro lugar. 

§ 1º – Quando o Relator for voto vencido, o parecer será dado pelo membro da maioria que o 
Presidente designar. 

§ 2º – Os membros que não concordarem com o parecer poderão assinar-se vencidos, com 
restrições ou pelas conclusões, ou dar voto em separado, contando-se como favoráveis ao parecer os votos 
pelas conclusões e com restrições. 

§ 3º – Os pareceres sobre as escolhas referidas no art. 63, I, da Constituição Federal e sobre outras 
que por lei dependerem da aprovação do Senado constarão, exclusivamente: 

a) de um relatório completo sobre o escolhido, com as informações obtidas pela Comissão, de forma 
a possibilitar a verificação das condições legais e qualidades essenciais ao cargo; 

b) da conclusão sobre os elementos informativos, mencionando-se na Ata apenas o resultado da 
votação por escrutínio secreto, sem que seja admitida qualquer declaração ou justificação de voto, exceto 
com referência às condições legais. 

Art. 50 – Uma vez assinados os pareceres, serão enviados à Mesa, por intermédio do 1º-Secretário, 
juntamente com as emendas relatadas, declarações de voto e votos em separado, quando os houver. 

§ 1º – Serão consideradas emendas da Comissão as que forem por ela adotadas por proposta de 
qualquer dos seus membros. 

§ 2º – As emendas apresentadas perante a Comissão e não aceitas por ela serão encaminhadas ao 
Plenário com o respectivo parecer. 

§ 3º – Ao pé de cada uma das emendas de Plenário e das oferecidas perante as Comissões, será 
considerado, em súmula, o seu voto. 



Art. 51 – As Comissões poderão, nos seus pareceres, propor seja o assunto discutido pelo Senado 
em Sessão Secreta, caso em que o respectivo processo será entregue pelo Presidente da Comissão ao do 
Senado, com o devido sigilo, para seguir a matéria os trâmites regimentais. 

Parágrafo único – Na Sessão Secreta a que se refere este artigo, resolverá o Plenário se deve ou não 
ser dada publicidade à sua deliberação. 

Art. 52 – É facultado às Comissões dividirem-se em seções para maior facilidade do estudo das 
matérias sujeitas ao seu conhecimento, mas os pareceres serão sempre dados em nome delas. 

Art. 53 – Poderão as Comissões propor ao Senado a convocação dos Ministros de Estado para lhes 
prestarem esclarecimentos sobre os assuntos em estudo, bem como a realização de diligência ou pedido de 
informações a qualquer dos outros poderes da União ou à Câmara dos Deputados, sobrestando-se no 
decurso do prazo do artigo 49. 

§ 1º – Quando se tratar das escolhas a que se refere o § 3º do artigo 49, ou de esclarecimentos 
necessários para o estudo das matérias submetidas à sua apreciação, poderão as diligências ser realizadas 
ou obtidas diretamente pela Comissão, independente de proposta ao Senado.  

§ 2º – O escolhido a que se refere o parágrafo anterior deverá, a convite da Comissão, comparecer 
perante esta para prestar informações que forem julgadas necessárias. 

Art. 54 – Quando as Comissões se ocuparem de assuntos de interesse particular ou procederem a 
inquéritos, tomarem depoimentos e informações, ou praticarem outras diligências semelhantes, poderão, se 
julgarem convenientes, permitir às pessoas diretamente interessadas defender os seus direitos por si ou 
mediante procuradores, por escrito ou verbalmente. Em tais casos, poderão requisitar das autoridades 
legislativas, judiciárias ou administrativas, bem corno das entidades autárquicas, sociedades de economia 
mista e empresas concessionárias de serviços públicos, os documentos ou informações de que precisarem. 

Art. 55 – É permitido a qualquer Senador assistir às reuniões das Comissões, discutir perante elas o 
assunto em debate, enviar-Ihes informações ou esclarecimentos por escrito e bem assim propor emendas, 
que poderá fundamentar por escrito ou verbalmente. 

Parágrafo único – As informações ou esclarecimentos apresentados por escrito serão impressos com 
os pareceres, se os seus autores o requererem. O mesmo se dará com os resumos das observações, 
desde que os Senadores que as produzirem se encarregarem de redigi-los em extrato. 

Art. 56 – Quando a matéria for despachada a duas ou mais Comissões, cada uma apresentará o seu 
parecer, que será remetido às outras. 

Parágrafo único – Estes pareceres só serão impressos e publicados depois de se manifestarem 
essas Comissões, sendo então distribuídos aos Senadores em um só avulso, salvo se a Comissão 
determinar a publicação ao pé de sua Ata ou em avulso. 

Art. 57 – Das reuniões das Comissões lavrar-se-ão Atas com o sumário do que durante elas houver 
ocorrido. 

§ 1º – As Atas das reuniões não secretas serão dadas à publicidade no Diário do Congresso 
Nacional, e delas constarão: 

a) a hora e local da reunião; 

b) os nomes dos membros presentes e os dos ausentes com causa justificada, ou sem ela; 

c) a distribuição das matérias, por assuntos e relatores; 

d) as conclusões dos pareceres lidos; 

e) referências sucintas aos relatores e aos debates; 

f) os pedidos de vista, adiamentos, diligências e outras providências que se resolva determinar, salvo 
quando não se considere conveniente a divulgação da matéria. 

§ 2º – Quando, pela importância do assunto em estudo, convier o registro taquigráfico dos debates, o 
Presidente solicitará ao 1º-Secretário do Senado as providências necessárias. 

Art. 58 – As Atas das reuniões não secretas serão datilografadas em folhas avulsas, todas estas 
rubricadas pelo Presidente. 

Art. 59 – As Comissões, excetuadas as externas, serão secretariadas em suas reuniões públicas por 
funcionário da Secretaria do Senado. 



Parágrafo único – Aos secretários das Comissões compete, além da redação das Atas, a organização 
do protocolo dos trabalhos com andamento dos mesmos, bem como o desempenho de outros encargos 
auxiliares de que sejam incumbidos pelo Presidente. 

Art. 60 – As reuniões das Comissões serão públicas, salvo as exceções previstas neste Regimento, 
ou deliberação em contrário. 

§ 1º – Serão sempre secretas as reuniões para deliberar sobre:  

a) declaração de guerra ou acordo sobre a paz; 

b) tratados ou convenções com as nações estrangeiras; 

c) concessão ou negação de passagem ou permanência de forças estrangeiras no território nacional; 

d) indicação de nomes para os cargos a que se refere o art. 63, I, da Constituição Federal e outros 
previstos em lei. 

§ 2º – Nas reuniões secretas servirá como secretário da Comissão, por designação do Presidente, 
um de seus membros. 

§ 3º – Só os Senadores e, quando convidados, os Ministros de Estado poderão assistir às reuniões 
secretas. 

§ 4º – As Atas, uma vez aprovadas no fim da reunião, serão assinadas por todos os membros 
presentes, encerradas em invólucro lacrado, datado e rubricado pelo Presidente e pelo Secretário, e assim 
recolhidas ao Arquivo do Senado. 

Art. 61 – Ao encerrar-se a Sessão Legislativa, os Presidentes das Comissões providenciarão a fim de 
que os seus membros devolvam à Secretaria os papéis que lhes tenham sido distribuídos. 

Art. 62 – As Comissões poderão funcionar em reunião conjunta, mediante convocação dos 
respectivos presidentes, e sob a presidência do mais idoso, para assentar providências sobre o andamento 
e elaboração das proposições de maior interesse. 

CAPÍTULO II 

Eleições e Atribuições 

Art. 63 – As Comissões permanentes compete estudar e emitir parecer sobre os assuntos 
submetidos ao seu exame por despacho da Mesa ou deliberação do Plenário. 

Art. 64 – No dia imediato ao em que se completar a eleição da Mesa, serão eleitas as Comissões 
permanentes por indicação escrita ou por escrutínio secreto. 

§ 1º – Considerar-se-á eleito o Senador indicado por um número de Senadores igual ou superior ao 
quociente da divisão do número total dos Senadores pelo de membros da Comissão, completando-se a 
fração superior à metade. 

§ 2º – A mesma indicação para a mesma Comissão poderá abranger diversos candidatos, desde que 
assinada por Senadores em número múltiplo do quociente, considerando-se eleitos os indicados, na ordem 
da colocação. 

§ 3º – As indicações poderão ser feitas em separado, somando-se os votos obtidos pelo mesmo 
indicado. 

§ 4º – A nenhum Senador é lícito assinar mais de uma indicação para a mesma Comissão. Se o fizer, 
será convidado a optar, anulando-se o seu voto se não se der a opção. 

§ 5º – Da mesma indicação poderão constar os nomes para mais de uma Comissão. 

§ 6º – Se não houver indicação, ou o número dos eleitos por essa forma não completar a Comissão, 
proceder-se-á da seguinte maneira; 

a) no primeiro caso, far-se-á a eleição de todos, por escrutínio secreto, em cédulas uninominais, 
proclamando-se eleitos os que atingirem o quociente; 

b) no segundo caso, caberão os lugares vagos aos partidos não representados, desde que, dentro de 
72 horas, acordem na indicação de nomes. Na falta desta indicação, o Presidente os designará, de ofício, 
escolhendo-os dentro desses Partidos. 



Art. 65 – Anunciada a eleição de cada uma das Comissões, serão entregues à Mesa as indicações a 
que se refere a artigo anterior, sendo imediatamente feita a respectiva apuração e proclamado o resultado 
desta. 

Art. 66 – A Comissão Diretora compete, além de outras disposições regimentais: 

a) tomar as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos; 

b) dirigir os serviços do Senado durante as Sessões Legislativas e nos seus interregnos; 

c) regular a polícia interna; 

d) propor ao Senado, em projeto de resolução, na forma prescrita pela Constituição e por este 
Regimento, a supressão ou criação de serviços e de cargos na quadro da sua Secretaria, bem como a 
fixação dos vencimentos do respectivo pessoal; 

e) propor ao Senado, em projeto de resolução, a nomeação, demissão e aposentadoria dos 
funcionários da Secretaria, nos termos da legislação vigente; 

f) promover os funcionários da Secretaria nas vagas ocorrentes e conceder-lhes licença, com ou sem 
vencimentos, tudo de acordo com o que for estabelecido no respectivo Regulamento; 

g) prover, independentemente da aprovação do Senado, os lugares de ascensoristas, serventes, 
eletricistas, motoristas e seus ajudantes; 

h) assinar títulos de nomeação dos funcionários; 

i) administrar o Senado, nos limites das verbas concedidas, autorizando as despesas em cada caso; 

j) dar parecer, que será indispensável, sobre as proposições que alterem este Regimento, salvo o 
disposto no art. 205, § 1º, ou digam respeito aos serviços e ao pessoal da Secretaria; 

k) fazer a redação final das matérias previstas nestes artigos, exceto no caso do art. 149. 

Parágrafo único – A Comissão Diretora organizará e remeterá ao Poder Executivo, no primeiro mês 
da Sessão Legislativa, e três dias depois de publicado no Diário do Congresso Nacional, o orçamento do 
Senado, a fim de ser incorporado à proposta do orçamento geral da República, sem prejuízo das emendas 
que o Senado oportunamente julgue necessárias. 

Art. 67 – À Comissão de Finanças compete opinar sobre: 

a) os orçamentos; 

b) a tomada de contas do Presidente da República; 

c) os tributos e tarifas; 

d) os sistemas monetário, bancário e de medidas; 

e) as caixas econômicas e os estabelecimentos de capitalização; 

f) o câmbio e transferência de valores para fora do País; 

g) a escolha dos membros do Tribunal de Contas; 

h) a intervenção federal, nos casos do art. 7º e, Vl, da Constituição Federal; 

i) o empréstimo a que se referem os arts. 33 e 63, II, da Constituição Federal; 

j) o aumento de imposto de exportação, no caso do § 6º do art. 19 da Constituição Federal; 

k) toda e qualquer matéria, mesmo as privativas de outras Comissões, desde que, direta ou 
indiretamente, imediata ou remotamente, influa em qualquer sentido na receita ou despesa públicas. 

Art. 68 – À Comissão de Constituição e Justiça compete: 

a) emitir parecer sobre as proposições relativas às matérias previstas nos arts. 2º, 3º, 5º, III, VII, XIV e 
XV, a, b, última parte, g, h, n, p e q, 48, 63, 65, VII, VIII e IX, 66, VII, 67, 94, 125, 156, § 2º, da Constituição 
Federal, vetos do Prefeito do Distrito Federal (artigo 14, §§ 4º e 6º, da Lei nº 217, de 15 de janeiro de 1948), 
bem como a intervenção nos Estados e o dispositivo do art. 6º do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias; 

b) propor ou opinar sobre a suspensão de leis ou decretos declarados inconstitucionais pelo Supremo 
Tribunal Federal; 



c) opinar sobre o aspecto jurídico-constitucional ou legal de qualquer assunto submetido à 
consideração do Senado; 

d) opinar sobre as moções a que se refere o art. 132, quando se tratar de acontecimentos ou atos de 
alta significação nacional. 

Art. 69 – A Comissão de Relações Exteriores compete: 

a) emitir parecer sobre todas as proposições referentes às relações Internacionais, ao Ministério das 
Relações Exteriores e sobre as matérias do art. 5º, XV, n e o, da Constituição Federal, inclusive turismo; 

b) opinar sobre os atos internacionais dependentes de deliberação do Senado; 

c) opinar sobre a indicação de nomes para chefes de missões diplomáticas de caráter permanente, 
junto a governos estrangeiros ou a organizações internacionais de que o Brasil faça parte; 

d) opinar sobre as moções previstas no art. 132, quando se referirem a acontecimentos ou atos 
públicos internacionais. 

Art. 70 – À Comissão de Trabalho e Previdência Social compete emitir parecer sobre as matérias 
referentes à organização do trabalho, previdência social, relações entre empregadores e empregados, 
associações sindicais, acidentes no trabalho e Justiça do Trabalho. 

Art. 71 – À Comissão de Forças Armadas incumbe opinar sobre a matéria de que tratam os arts. 28, 
§ 2º, e 180 da Constituição Federal, bem como sobre tudo quanto se referir às forças armadas de terra, mar 
e ar, requisições militares, declaração de guerra, celebração de paz, passagem de forças estrangeiras ou a 
sua permanência no território nacional e polícias militares. 

Art. 72 – À Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio compete manifestar-se sobre todos os 
assuntos ligados às atividades agrícolas, industriais e comerciais, bem como à economia nacional, inclusive 
os constantes dos arts. 5º, IX e XV, c, e, segunda parte, k, l, m, segunda parte (medidas), o e r, 63, I, na 
parte referente aos membros do Conselho Nacional de Economia, e 156, § 2º, da Constituição Federal. 

Art. 73 – À Comissão de Viação e Obras Públicas cabe manifestar-se sobre o que entender com as 
vias de comunicação e as obras públicas em geral, bem como com os serviços públicos concedidos a 
particulares. 

Art. 74 – À Comissão de Educação e Cultura compete emitir parecer sobre todas as matérias 
relativas à educação e instrução e à cultura em geral, bem como sobre a escolha dos membros do 
Conselho Nacional de Educação, nos termos da Lei nº 174, de 6 de janeiro de 1936. 

Art. 75 – À Comissão de Saúde compete manifestar-se sobre todas as matérias referentes à higiene 
e à saúde, bem como sobre imigração. 

Art. 76 – À Comissão de Redação de Leis compete, desde que não expressamente atribuída a outras 
Comissões, a redação final dos projetos de iniciativa do Senado e das emendas aprovadas. É, porém, de 
sua competência privativa a redação final das matérias de que trata o art. 144. 

Parágrafo único – Qualquer redação final poderá ser atribuída à Comissão de Redação de Leis 
mediante requerimento, à Mesa, da Comissão que tiver estudado a matéria, salvo o disposto no art. 149. 

Art. 77 – Às Comissões especiais compete o desempenho das atribuições que lhes forem 
expressamente atribuídas. 

Art. 78 – Às Comissões especiais dependentes de eleição serão constituídas pelo mesmo processo 
das Comissões permanentes. 

Art. 79 – A criação das Comissões de Inquérito de que trata o art. 53 da Constituição Federal 
dependerá de deliberação do Senado, se não for determinada pelo terço da totalidade dos seus membros. 

§ 1º – A criação de Comissão de Inquérito determinada peto terço da totalidade dos membros do 
Senado é ato definitivo. 

§ 2º – O projeto de resolução de que trata este artigo indicará o número de membros da Comissão. 

§ 3º – No exercício das suas atribuições, a Comissão poderá determinar, dentro e fora do Senado, as 
diligências que reputar necessárias, inquirir testemunhas, ouvir os acusados, requerer a convocação de 
Ministros de Estado e informações e documentos de qualquer natureza. 



§ 4º – O Presidente da Comissão de Inquérito, por deliberação desta, poderá incumbir a qualquer dos 
seus membros, ou a funcionário da Secretaria do Senado, da realização de qualquer sindicância ou 
diligência necessárias aos seus trabalhos. 

§ 5º – A Comissão de Inquérito redigirá o relatório que terminará por projeto de resolução. 

§ 6º – Se for determinada a promoção da responsabilidade de alguém por faltas verificadas, o projeto 
irá à Comissão de Constituição e Justiça, a fim de que indique as providências necessárias à efetivação da 
decisão do Senado, em disposição que se incorporará, depois de aprovada, à redação final do projeto. Este 
terá discussão suplementar, durante uma Sessão, podendo cada Senador falar por dez minutos, e o 
Relator, por vinte. 

§ 7º – Nos atos processuais, aplicar-se-ão, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo 
Penal. 

TÍTULO V 

Das Sessões 

CAPÍTULO I 

Do Expediente e da Ordem do Dia 

Art. 80 – Salvo nos casos dos arts. 97, 98 e 100, as Sessões serão públicas, podendo as Ordinárias 
e Extraordinárias transformar-se em Secretas por deliberação do Senado. 

Art. 81 – As Sessões Ordinárias realizar-se-ão nos dias úteis, exceto aos sábados, e terão a duração 
máxima de quatro horas, salvo prorrogação com prazo fixado, a requerimento de qualquer Senador. 

§ 1º – Às quatorze e meia horas, pelo relógio do Plenário, o Presidente ou o seu substituto ocupará o 
seu lugar, tocará a campainha e, achando-se presentes pelo menos dezesseis Senadores, abrirá a Sessão. 

§ 2º – Dada a inexistência de número a essa hora, o Presidente declarará que não pode haver 
Sessão e, após lido e despachado o Expediente pelo 1º-Secretário, designará a Ordem do Dia para a 
Sessão seguinte. 

Art. 82 – Aberta a Sessão, a Ata da anterior será lida, posta em discussão e aprovada com ou sem 
reclamações, estas resolvidas conclusivamente pelo Presidente. 

Parágrafo único – Na discussão da Ata, qualquer Senador poderá usar da palavra pelo prazo máximo 
de dez minutos e somente para reclamar contra omissão ou erro que nela se verificar ou para fazer inserir 
declaração de voto. 

Art. 83 – Aprovada a Ata, o 1º-Secretário lerá o Expediente, a que dará o devido destino, podendo 
em seguida qualquer Senador fazer oralmente as considerações que entender, observada a ordem da 
inscrição prévia, se houver. 

§ 1º – A leitura do Expediente será na íntegra quando se trate de mensagens ou ofícios do Governo, 
da Câmara dos Deputados e dos Juízes e tribunais, bem como de proposições apresentadas que não 
tenham sido lidas pelos seus autores, e, em sumário, quando se trate de pareceres das Comissões e de 
quaisquer outros papéis, salvo determinação em contrário do Presidente, tendo em vista a relevância do 
assunto. 

§ 2º – Esta parte da Sessão não deverá exceder a primeira hora, finda a qual se passará à Ordem do 
Dia, e só poderá ser prorrogada, a requerimento de qualquer Senador, por espaço de tempo não excedente 
de trinta minutos. 

Art. 84 – Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações do Senado serão tomadas por 
maioria de votos, presentes, pelo menos, 32 Senadores. 

Art. 85 – Na Ordem do Dia, se faltar quorum para o Senado deliberar, prosseguirão os trabalhos na 
discussão das matérias dela constantes, adiando-se a votação para quando houver número. 

§ 1º – Se a falta de quorum se der em conseqüência da retirada de Senadores, far-se-á a chamada, 
mencionando-se na Ata Impressa os nomes dos que se tiverem ausentado. 

§ 2º – Em qualquer fase dos trabalhos, estando no recinto menos de dezesseis Senadores, será 
levantada a Sessão e adiada para a seguinte toda a matéria sujeita à discussão e votação. Far-se-á essa 



verificação pela chamada, por iniciativa do Presidente, ou mediante requerimento de qualquer Senador, 
uma vez terminado o discurso do orador que estiver na tribuna. 

Art. 86 – As proposições que se acharem sobre a mesa e não puderem ser lidas terão preferência 
para leitura na Sessão seguinte. 

Art. 87 – A ordem estabelecida nos artigos precedentes, ou que tiver sido indicada pelo Presidente 
para as discussões ou deliberações do dia, não poderá ser alterada senão nos seguintes casos: 

a) para posse de Senador; 

b) para leitura de mensagem, ofício ou documento sobre matéria urgente; 

c) para pedidos de urgência ou adiamento. 

Art. 88 – Quando a Ordem do Dia constar de duas ou mais partes com horas especiais, esgotada a 
primeira, passar-se-á à segunda, mesmo antes da hora designada, e assim por diante, voltar-se-á às 
anteriores que tenham ficado adiadas, guardada a ordem estabelecida. 

Art. 89 – Preenchido a tempo da Sessão ou ultimada a Ordem do Dia antes de esgotar-se o mesmo 
período, o Presidente designará a da Sessão seguinte, que será Publicada no Diário do Congresso 
Nacional. Na primeira hipótese, não havendo prorrogação, é permitido ao Senador que estiver falando 
concluir o seu discurso na Sessão seguinte, com prioridade de inscrição, dentro do prazo a que tiver direito. 

Art. 90 – Se na prorrogação da Sessão houver número legal, votar-se-ão as matérias cuja discussão 
esteja encerrada; em caso contrário, ficarão adiadas as votações, dispensada a chamada. 

Parágrafo único – Antes de findar uma prorrogação, poder-se-á requerer outra, observado o disposto 
neste artigo. 

Art. 91 – Ao ser designada a Ordem do Dia, se qualquer Senador lembrar matéria em andamento que 
julgue conveniente nela figurar, o Presidente atendê-lo-á, incluindo-a oportunamente na ordem dos 
trabalhos. 

Art. 92 – As matérias serão dadas para Ordem do Dia, segundo a sua antigüidade ou importância a 
juízo do Presidente. 

Parágrafo único – Não havendo sobre a mesa matéria a ser submetida, o Presidente designará 
“Trabalho das Comissões”. 

Art. 93 – Haverá sobre a mesa um livro no qual se inscreverão os Senadores que quiserem usar da 
palavra na Hora do Expediente ou sobre qualquer matéria da Ordem do Dia, devendo ser rigorosamente 
observada a ordem de inscrição. 

Art. 94 – O Senador que quiser usar da palavra para tratar de assunto que tenha o caráter de 
explicação pessoal poderá fazê-lo uma vez, por espaço de tempo não excedente de 10 minutos, no correr 
dos debates para esclarecer expressão que não tenha sido tomada no seu verdadeiro sentido e, em 
qualquer caso, depois de esgotada a Ordem do Dia. 

Art. 95 – As matérias sujeitas a exame das Comissões só serão incluídas na Ordem do Dia 24 horas 
depois da distribuição do avulso com o respectivo parecer, podendo sê-lo, entretanto, independente dessa 
exigência: 

a) por deliberação do Senado, a requerimento de qualquer Senador, se transcorridos os prazos 
regimentais sem apresentação do parecer; 

b) quando, tratando-se de leis ánuas, créditos, proposições decorrentes de mensagens do Presidente 
da República, ou emendas da Câmara dos Deputados, mediarem apenas 8 dias entre a data da 
apresentação ao Senado e o encerramento da Sessão Legislativa; 

c) por ato do Presidente, quanto às proposições dos anos anteriores. 

Parágrafo único – Nos casos previstos neste artigo, as Comissões deverão interpor parecer verbal. 

Art. 96 – As Sessões Extraordinárias serão convocadas de ofício pelo Presidente, ou por deliberação 
do Senado, a requerimento de qualquer Senador, e terão o mesmo ritmo e duração das Ordinárias. 

Parágrafo único – O Presidente prefixará o dia, a hora e a Ordem do Dia das Sessões 
Extraordinárias, dando-os a conhecer, previamente, ao Senado, em Sessão, ou pelo Diário do Congresso 
Nacional. Nesta última hipótese, haverá também comunicação telegráfica aos Senadores. 



Art. 97 – As Sessões Secretas celebrar-se-ão no mesmo dia ou no dia seguinte, por convocação do 
Presidente, ou por deliberação do Senado, a requerimento de qualquer Senador, ficando em sigilo o nome 
do requerente e os termos do requerimento. 

§ 1º – Tanto no requerimento como na convocação da Sessão Secreta, será feita indicação precisa 
do seu objeto. 

§ 2º – Antes de se iniciarem os trabalhos, o Presidente fará sair da sala das tribunas, galerias e 
respectivas dependências todas as pessoas estranhas, inclusive funcionários da Casa. 

§ 3º – No início dos trabalhos, deliberar-se-á se o assunto que motivou a convocação deve ser 
tratado secreta ou publicamente, não podendo o debate a esse respeito exceder a primeira hora, nem cada 
orador que nele tomar parte falar mais de uma vez, nem por mais de dez minutos. No primeiro caso, 
prosseguirão os trabalhos secretamente; no segundo, serão eles levantados, para que o assunto seja 
oportunamente submetido a Sessão Pública. 

§ 4º – Antes de encerrar-se uma Sessão Secreta, o Plenário resolverá, por simples votação e sem 
debate, se deverão ser conservados em sigilo ou publicados o seu resultado e o nome ou nomes dos que 
requereram a sua convocação. 

§ 5º – As Sessões Secretas terão a duração das Ordinárias, podendo ser prorrogadas por 
deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Senador. 

Art. 98 – Transformar-se-á em secreta a Sessão Ordinária quando tiver o Senado de deliberar sobre 
as escolhas a que se refere o art. 49, § 3º, voltando a ser pública depois da deliberação, a fim de ser 
designada a Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

Parágrafo único – O tempo despendido em Sessão Secreta não será descontado na duração total da 
Sessão. 

Art. 99 – A juízo do Presidente ou por deliberação do Plenário, a requerimento de, pelo menos, 6 
Senadores, o Senado poderá realizar Sessão Especial ou interromper Sessão Ordinária para grandes 
comemorações ou para recepção de altos personagens. 

§ 1º – As Sessões Especiais independem de número e serão convocadas por meio de comunicação 
do Presidente ao Plenário, ou publicação no Diário do Congresso Nacional. 

§ 2º – As Sessões referidas neste artigo poderão ser realizadas no edifício da Câmara dos 
Deputados, simultaneamente com a Sessão Especial que esta celebre para o mesmo fim, mediante 
entendimento entre as respectivas Mesas. 

Art. 100 – Serão sempre secretas as Sessões para deliberar sobre declaração de guerra ou acordo 
sobre a paz. 

CAPÍTULO II  

Das Atas 

Art. 101 – De cada uma das Sessões do Senado, exceto as especiais, lavrar-se-á Ata manuscrita ou 
datilografada, que deverá conter o nome de quem a tenha presidido, o número de Senadores presentes e 
ausentes e uma exposição sucinta de todos os trabalhos. 

§ 1º – A Ata da Sessão Extraordinária será submetida na Sessão Ordinária seguinte e vice-versa. 

§ 2º – Depois de aprovada, a Ata será assinada pelo Presidente e 1º e 2º Secretários. 

§ 3º – Não havendo Sessão por falta de número, lavrar-se-á Ata de Reunião, mencionando-se os 
nomes do Presidente e dos Senadores que compareceram, bem como o expediente despachado. 

Art. 102 – No Diário do Congresso Nacional serão publicadas as Atas das Sessões do Senado. 

§ 1º – As mensagens ou ofícios do Governo, da Câmara dos Deputados e dos Juizes e tribunais, os 
projetos, emendas, pareceres das Comissões, indicações, requerimentos, informações oficiais e discursos 
serão mencionados na Ata manuscrita ou datilografada e transcritos por extenso na Ata impressa. 

§ 2º – Todos os demais papéis que se tenham lido no expediente serão publicados em sumário, salvo 
deliberação do Senado ou determinação do Presidente, tendo em vista a relevância do assunto. 

§ 3º – As informações e demais documentos de caráter reservado não terão publicidade. 



§ 4º – É permitido ao Senador, quando tiver de falar na Hora do Expediente ou em explicação 
pessoal, enviar à Mesa, para publicação no Diário do Congresso Nacional e inclusão nos Anais, o discurso 
que deseja proferir, dispensada a sua leitura. Nesse caso, a publicação será feita com a indicação – 
“Discurso enviado à Mesa para publicação”. 

Art. 103 – É permitido fazer inserir, em sumário, na Ata manuscrita ou datilografada, e por extenso, 
na Ata impressa, declaração de voto de qualquer Senador. 

Art. 104 – Salvo as exceções expressas neste Regimento ou quando seja parte integrante dos 
discursos pronunciadas pelos Senadores, nenhum documento se inserirá nas Atas sem especial permissão 
do Senado. 

Art. 105 – A Ata das Sessões Secretas, bem como a da última Sessão Ordinária ou Extraordinária de 
cada Sessão Legislativa, será submetida à discussão antes de se levantar a Sessão, podendo ser aprovada 
com qualquer número. 

Art. 106 – As Atas das Sessões Secretas serão redigidas pelo 2º-Secretário, aprovadas antes de 
levantada a Sessão, assinadas pela Mesa, fechadas em invólucros, lacrados e rubricados pelos 1º e 2º 
Secretários, com a data da Sessão, e recolhidas ao Arquivo do Senado. 

Art. 107 – Os funcionários da Secretaria encarregados do serviço de Atas assistirão às Sessões 
Públicas, desempenhando as incumbências que lhes forem cometidas pela Mesa. 

Art. 108 – Os trabalhos das Sessões serão impressos por ordem cronológica em Anais e 
Documentos Parlamentares, que serão distribuídos aos Senadores. 

Parágrafo único – Se não for possível, por dificuldades materiais, observar-se essa regularidade na 
publicação, poderá ser ela contratada com empresa particular, mediante concorrência pública e prévia 
aprovação do Plenário. 

TÍTULO VI 

Das Proposições em Geral 

CAPÍTULO I 

Dos Projetos, Indicações, Emendas e Pareceres 

Art. 109 – Consistem as proposições em projetos de lei (matéria da competência do Congresso 
Nacional com a sanção do Presidente da República – art. 65 da Constituição Federal), projetos de decreto 
legislativo (matéria da competência exclusiva do Congresso Nacional – art. 66 da Constituição Federal), 
projetos de resolução (matéria da competência privativa do Senado), requerimentos, indicações, pareceres 
e emendas. 

Parágrafo unico – Às proposições dar-se-á na Secretaria numeração anual, correspondente a cada 
classe que constituam, pela ordem da apresentação em Plenário ou de recebimento da Câmara dos 
Deputados. Excetuam-se desta regra: 

a) as emendas do Senado, que serão numeradas sucessivamente, nos processos das matérias a que 
tenham sido oferecidas, em cada turno, pela ordem de apresentação, em grupos das de Plenário, das 
apresentadas perante Comissão e das de Comissão; 

b) as emendas da Câmara dos Deputados, que serão classificadas como projeto. 

Art. 110 – Os projetos devem ser escritos em termos concisos e claros e divididos em artigos, 
contendo ementa obrigatoriamente inscrita no alto. 

Art. 111 – O Senador que quiser oferecer projeto ou indicação fá-lo-á na Hora do Expediente, 
justificando sumariamente, por escrito, ou verbalmente, o seu objeto e utilidade. 

Art. 112 – Toda proposição oferecida será sempre acompanhada de transcrição, na íntegra ou em 
resumo, dos dispositivos de lei invocados em seu texto. 

Art. 113 – Os projetos e indicações de iniciativa dos Senadores serão imediatamente lidos, 
submetidos a apoiamento e, se apoiados por cinco ou mais Senadores, logo enviados à Comissão 
competente. 

Parágrafo único – Não dependem de apoiamento os projetos: 



a) autorizando o Governo a declarar guerra ou a fazer paz; 

b) concedendo ou negando passagem ou permanência a forças estrangeiras no território nacional; 

c) resolvendo, definitivamente, sobre tratados e convenções com as nações estrangeiras; 

d) declarando em estado de sítio um ou mais pontos do território nacional; 

e) aprovando ou suspendendo o sítio decretado pelo Presidente da República na ausência do Poder 
Legislativo. 

Art. 114 – Não é permitida a apresentação de proposição autorizando despesa limitada. 

Parágrafo único – Ao emitir parecer sobre projeto da Câmara dos Deputados autorizando despesa 
não fixada, a Comissão de Finanças o emendará, estabelecendo a importância exata ou, pelo menos, o 
máximo da quantia a ser despendida. 

Art. 115 – Havendo duas ou mais proposições relativas ao mesmo assunto, a Comissão que das 
mesmas conhecer apresentará substitutivo ou adotará uma delas, considerando-se prejudicadas todas as 
demais. 

Art. 116 – No correr da discussão de qualquer proposição, é lícito ao Senador e a qualquer Comissão 
oferecer emendas supressivas, substitutivas, aditivas ou modificativas, as quais serão, afinal, votadas nessa 
ordem. Equivalem a emendas supressivas as que tiverem por fim desdobrar artigos, parágrafos ou períodos 
de qualquer proposição. 

§ 1º – Quando se tratar de proposição com a discussão encerrada, poderão as Comissões oferecer 
subemendas às emendas submetidas à sua apreciação. Neste caso, quando a proposição voltar a Plenário, 
abrir-se-á discussão especial sobre as mesmas emendas e subemendas, reduzindo-se à metade o tempo 
da discussão. 

§ 2º – As emendas serão submetidas a apoiamento de cinco Senadores, dispensada esta 
formalidade quando trouxerem cinco assinaturas ou forem apresentadas por Comissões. 

§ 3º – Não serão admitidas emendas que não tenham relação com a matéria. 

§ 4º – Nenhuma emenda será aceita no Plenário ou encaminhada pelas Comissões sem que os seus 
autores a tenham justificado verbalmente ou por escrito. 

§ 5º – As Comissões não emitirão parecer sobre emendas recebidas do Plenário sem que sejam 
previamente publicadas com as respectivas justificações. 

Art. 117 – Sempre que qualquer proposição contiver dispositivos infringentes de preceitos 
constitucionais, a Comissão que estudar a matéria proporá sua rejeição ou apresentará emenda supressiva 
ou modificativa. 

Art. 118 – As emendas oferecidas aos projetos, em discussão única ou em segunda discussão, 
podem ser destacadas para constituir projetos distintos. Neste caso, passarão por mais uma discussão, 
depois de ouvidas as Comissões competentes. 

Art. 119 – Não é permitido reunir em um só projeto duas ou mais proposições da Câmara dos 
Deputados, nem oferecer como emendas a quaisquer projetos, do Senado ou da Câmara, proposições 
desta que devam seguir os trâmites regimentais. 

Art. 120 – As Comissões poderão propor o arquivamento das sugestões e indicações recebidas pelo 
Senado, desde que não as aproveite para formular projeto. 

Parágrafo único – Quando as Comissões encarregadas do exame de qualquer assunto concluírem os 
seus pareceres apresentando projetos de lei ou de resolução, tais pareceres serão considerados como 
razões dos projetos, que com eles entrarão em discussão. 

Art. 121 – Se os pareceres concluírem pedindo informações, reunião de Comissões em conjunto ou 
audiência de outra Comissão, serão considerados requerimentos e, depois de lidos em Sessão, 
despachados pelo Presidente. 

Art. 122 – A decisão do Plenário apoiando, aprovando, rejeitando proposição ou destacando emenda 
para constituir projeto em separado será anotada, com a data respectiva, no texto votado e assinado pelo 
Presidente que dirigiu os trabalhos da Sessão. 

Parágrafo único – Na capa dos processos, que será rubricada pelo responsável pelo serviço da Ata, 
anotar-se-ão todos os trâmites da matéria, desde a sua apresentação até o seu arquivamento. 



CAPÍTULO II 

Dos Requerimentos 

Art. 123 – Os requerimentos poderão ser formulados verbalmente ou por escrito. No primeiro caso, 
independem de apoiamento e terão sempre solução imediata. 

Art. 124 – Serão verbais e resolvidos pelo Presidente os requerimentos que solicitarem: 

a) a posse do Senador; 

b) leitura de qualquer matéria sujeita ao conhecimento do Plenário; 

c) retificação da Ata; 

d) inserção ou declaração de voto em Ata; 

e) a observância de dispositivo regimental; 

f) a retirada, pelo autor, de qualquer requerimento verbal ou escrito; 

g) preenchimento de vagas nas Comissões; 

h) inclusão, em Ordem do Dia, de matéria em condições regimentais de nela figurar; 

i) informações sobre a ordem dos trabalhos. 

Art. 125 – Serão escritos, independentes de apoiamento e discussão e despachados pelo Presidente, 
os requerimentos: 

a) de uma Comissão, pedindo a audiência de outra sobre qualquer assunto; 

b) de uma Comissão, solicitando reunião juntamente com outra; 

c) de uma Comissão ou de um Senador, pedindo informações oficiais ou a publicação destas no 
Diário do Congresso Nacional. 

Parágrafo único – No caso da letra e deste artigo, sendo indeferido o pedido, ou não publicado no 
Diário do Congresso Nacional o respectivo despacho até 72 horas depois de formulado, poderá o 
requerente renová-lo, apresentando-o ao Plenário. 

Art. 126 – Serão verbais, independentes de discussão e votados com a presença de pelo menos 16 
Senadores, os requerimentos solicitando: 

a) prorrogação da Hora do Expediente; 

b) prorrogação da Sessão; 

c) inserção em Ata de voto de pesar; 

d) levantamento da Sessão por motivo de pesar; 

e) permissão para falar sentado; 

f) prorrogação de prazo para apresentação de parecer; 

g) representação do Senado por Comissões externas; 

h) não realização de Sessão em determinado dia. 

Parágrafo único – Os requerimentos de pesar só serão admitidos por motivo de luto nacional ou por 
falecimento de membro ou ex-membro do Congresso Nacional, chefes de Estado e de pessoas que tenham 
exercido os cargos de Presidente ou Vice-Presidente da República, Presidente do Supremo Tribunal 
Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro de Estado, Governador de Estado e Prefeito do Distrito 
Federal. 

Art. 127 – Serão verbais e independentes de discussão, só podendo ser votados com a presença de 
32 Senadores, no mínimo, os requerimentos de: 

a) dispensa de interstício ou impressão para inclusão de determinada matéria na Ordem do Dia de 
Sessão seguinte: 

b) reconsideração de ato ou decisão da Mesa. 

Art. 128 – Serão escritos, independentes de apoiamento e discussão e só poderão ser votados com a 
presença de pelo menos 32 Senadores, os requerimentos de: 



a) licença de qualquer Senador para ausentar-se por mais de 6 meses ou para fins a que se referem 
os arts. 49 e 51 da Constituição Federal; 

b) remessa a determinada Comissão de papéis despachados a outra; 

c) discussão e votação de matérias por títulos, capítulos, seções, grupos de artigos ou de emendas; 

d) votação por parte; 

e) audiência de uma Comissão sobre determinada matéria; 

f) adiamento de discussão ou de votação; 

g) encerramento de discussão; 

h) votação por determinado processo; 

i) preferência; 

j) urgência (sempre subscritos por 8 Senadores, no mínimo, ou por uma Comissão); 

k) retirada pelo autor de projeto, indicação ou emenda de sua iniciativa; 

l) destaque de emenda oferecida a qualquer projeto para constituir projeto em separado; 

m) destaque de dispositivo de qualquer matéria para efeito de votação. 

Art. 129 – Serão escritos, apoiados por 5 Senadores e sujeitos à discussão, só podendo ser votados 
com a presença de 32 Senadores no mínimo, os requerimentos sobre: 

a) comparecimento de Ministros de Estado ao Senado para prestar informações; 

b) inserção nos Anais de documentos ou publicações; 

c) inclusão em Ordem do Dia de matéria que não tenha tido parecer no prazo regimental; 

d) constituição de Comissões especiais ou mistas; 

e) Sessões Extraordinárias; 

f) Sessões Especiais; 

g) Sessões Secretas. 

Art. 130 – Quando algum Senador solicitar a palavra sobre requerimento enquadrado no artigo 
precedente, ficará o mesmo sobre a Mesa para ser discutido e votado no fim da Ordem do Dia da Sessão 
seguinte, ressalvadas as letras e, f, g, que terão discussão e votação imediatas. 

Parágrafo único – Se não houver oradores, a discussão se dará como encerrada, e a votação poderá 
ser feita imediatamente. 

Art. 131 – Os requerimentos escritos e sujeitos à discussão só poderão ser fundamentados, 
verbalmente, depois de enviados à Mesa, lidos e apoiados. 

Art. 132 – Não serão permitidos requerimentos de votos de aplauso, regozijo, louvor, congratulações 
ou semelhantes, salvo em virtude de atos públicos ou acontecimentos, uns e outros de alta significação 
nacional ou internacional, mediante parecer da Comissão de Constituição e Justiça ou da de Relações 
Exteriores, oferecido nas 24 horas depois da apresentação, por forma a entrar a matéria na Ordem do Dia 
da Sessão seguinte. Esse parecer não poderá ser dispensado, salvo se assinado o requerimento pela 
maioria da Comissão a que competir a matéria, caso em que será incluído na Ordem do Dia da Sessão 
imediata. 

Parágrafo único – Os requerimentos dessa natureza obedecerão às disposições do art. 129. 

Art. 133 – A nenhum Senador será permitido fazer seu o requerimento de outro, depois de retirado. 
Querendo reproduzir a matéria, usará da iniciativa que lhe compete. 

TÍTULO VII 

Das Discussões e Votações 

Art. 134 – Terão duas discussões os projetos de lei iniciados no Senado e apenas uma os projetos 
de lei oriundos da Câmara dos Deputados, os projetos de resolução do Senado, as indicações, as 



emendas, os pareceres, as redações finais, os votos do Prefeito do Distrito Federal e os requerimentos a 
que se referem os arts. 129 e 132. 

Art. 135 – Com parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a proposição virá em seguida ao 
Plenário e somente depois de votado este parecer poderá ser ela distribuída a outras Comissões. 

Parágrafo único – Reconhecida a constitucionalidade ou inconstitucionalmente da proposição, por 
voto de Plenário, não poderá mais ser ela argüida. 

Art. 136 – Os autógrafos das proposições, bem como os documentos a elas relativos, ficarão sobre a 
mesa durante a discussão, cabendo ao funcionário responsável pelo serviço de Atas recebê-los e restituí-
los à Secretaria. 

Art. 137 – Ao iniciar-se o debate de uma matéria, qualquer Senador poderá solicitar a palavra pela 
ordem, uma vez, para, no prazo improrrogável de dez minutos, propor o método a ser seguido na discussão. 

Art. 138 – A palavra será dada pela ordem de inscrição e, depois, pela ordem em que for pedida. 

Parágrafo único – Pedindo a palavra dois ou mais Senadores simultaneamente, para falar sobre a 
mesma proposição, compete ao Presidente regular a precedência. 

Art. 139 – A primeira discussão ou a discussão única de qualquer matéria pode dar-se no dia 
seguinte ao da distribuição do impresso, com o seu teor e o parecer respectivo, ou antes, se o permitir o 
Senado, a requerimento de qualquer Senador. 

Art. 140 – A primeira discussão será em globo, com as emendas oferecidas. Encerrada a discussão e 
havendo emendas, voltará a matéria à Comissão competente para emitir parecer sobre elas, podendo 
realizar-se a votação a partir do dia seguinte ao em que tenha sido distribuído o avulso com o mesmo 
parecer. Não havendo emendas, a votação será imediata. 

§ 1º – A votação será artigo por artigo e precederá a das emendas, exceto: 

a) se as emendas foram supressivas de artigos; 

b) se o Senado, a requerimento de qualquer Senador, resolver o contrário. 

§ 2º – As emendas substitutivas apresentadas pelas Comissões terão precedência na votação. 

Art. 141 – Aprovado sem emenda em primeira discussão, o projeto ficará sobre a mesa para ser 
incluído em Ordem do Dia após decorridas 48 horas. Quando emendado, porém, será com as emendas 
remetido à Comissão competente a fim de que as incorpore ao seu texto. Assim redigido de acordo com o 
vencido, o projeto será presente à Mesa, que o mandará imprimir e o incluirá em Ordem do Dia, em 
segunda discussão, 24 horas depois de distribuído o avulso respectivo. 

Art. 142 – A segunda discussão versará sobre todo o projeto com as emendas aprovadas e sobre as 
oferecidas nesse turno. 

§ 1º – As emendas rejeitadas na primeira discussão poderão ser renovadas na segunda. 

§ 2º – As emendas oferecidas em segunda discussão somente serão admitidas quando vierem 
assinadas por uma Comissão ou por seis ou mais Senadores, ou tiverem apoiamento da terça parte dos 
Senadores presentes. 

§ 3º – Encerrada a discussão do projeto e das emendas, serão estas remetidas à Comissão 
respectiva, com exceção das de sua autoria, para se sujeitarem ao seu parecer. 

§ 4º – Lido e publicado o parecer com as emendas e distribuído em avulsos, entrará a matéria na 
Ordem do Dia da Sessão seguinte.  

§ 5º – Serão postas a votos em primeiro lugar as emendas uma por uma e, depois, o projeto, em 
globo, com as alterações feitas. 

Art. 143 – Os projetos de lei de iniciativa da Câmara dos Deputados, uma vez lidos no Expediente, 
serão mandados publicar e ficarão sobre a mesa durante duas Sessões, a partir da distribuição do avulso 
respectivo, a fim de receberem emendas. 

§ 1º – Findo esse prazo, serão lidas e, desde que apoiadas por cinco ou mais Senadores, mandadas 
publicar as emendas oferecidas, remetendo-se toda a matéria à Comissão competente para emitir parecer. 



§ 2º – Distribuído o avulso com o parecer, a partir do dia seguinte poderá ser a matéria incluída em 
Ordem do Dia, observando-se na discussão e na votação as normas estabelecidas para os projetos de lei 
de iniciativa do Senado em segundo turno. 

§ 3º – No Diário do Congresso Nacional, será publicado ao pé da Ata impressa a lista das 
proposições que estiverem sobre a mesa para receber emendas. 

Art. 144 – As emendas da Câmara dos Deputados a projetos do Senado, incluídas em Ordem do Dia 
24 horas depois da distribuição do avulso com o parecer da Comissão competente, serão discutidas em 
globo e votadas uma por uma, sem poderem ser alteradas. O Senado, porém, a requerimento de qualquer 
dos seus membros, poderá determinar que se realize a votação em globo ou por grupos. Aprovadas as 
emendas, serão remetidas com o projeto à Comissão de Redação de Leis, para redigi-lo de acordo com o 
vencido. 

Art. 145 – Os projetos que disponham sobre matéria de competência do Congresso Nacional, bem 
como os de resolução do Senado e as indicações, terão o ritmo dos projetos de lei em segundo turno. 

Art. 146 – Tratando-se de projetos divididos em títulos, capítulos e seções, que envolvam matérias 
diversas, o Presidente, a bem da ordem, ou a requerimento de algum Senador, proporá o processo a seguir 
na discussão e votação, se em globo, se por títulos, capítulos, seções ou artigos, e o Senado resolverá sem 
debate. 

Art. 147 – Os substitutivos do Senado a proposição da Câmara dos Deputados serão votados artigo 
por artigo, podendo ser feita a votação em globo se o Plenário assim o decidir, em virtude de requerimento. 

Art. 148 – As emendas a proposição da Câmara dos Deputados que tenham sido aprovadas não lhe 
serão incorporadas. 

Art. 149 – É privativa da Comissão que estudou a matéria a redação final dos projetos de lei 
orgânica, fixação das forças armadas, orçamentos, códigos, reforma de códigos, reforma do Regimento e 
reforma constitucional. 

§ 1º – Apresentada e lida, a redação ficará sobre a mesa para ser submetida à discussão e votação, 
depois de Publicada no Diário do Congresso Nacional, ou imediatamente, se for dispensada essa 
publicação. 

§ 2º – Nessa discussão, poderão ser apresentadas emendas de redação, desde que não alterem 
nenhuma das disposições. 

§ 3º – Ao discutir-se a redação, cada Senador poderá falar uma só vez, durante dez minutos. 

§ 4º – As emendas de redação independem de parecer e serão votadas imediatamente. 

§ 5º – Quando após a aprovação de qualquer redação final de projeto, se verificar inexatidão material, 
lapso ou erro manifesto do texto, a Mesa procederá à respectiva correção, da qual dará conhecimento ao 
Plenário, fazendo a devida comunicação à Câmara dos Deputados, se já lhe houver enviado o autógrafo, ou 
ao Presidente da República, se já tiver o projeto subido à sanção. Não havendo impugnação, considerar-se-
á aceita a correção; em caso contrário, caberá decisão ao Plenário. 

§ 6º – Quando a inexatidão, lapso ou erro manifesto do texto se verificar no autógrafo de proposição 
enviada pela Câmara dos Deputados, a Mesa devolverá àquela Câmara, para correção, do que dará 
comunicação ao Plenário. 

Art. 150 – Terminado, com a votação do texto definitivo, o pronunciamento do Senado sobre qualquer 
proposição, será ele encaminhado, em autógrafo, à sanção do Sr. Presidente da República ou à Câmara 
dos Deputados, conforme seja o caso. 

§ 1º – Os autógrafos serão assinados pelo Presidente ou seu substituto em exercício e por dois 
Secretários. 

§ 2º – Os autógrafos de emendas do Senado a projetos da Câmara serão apenas do texto definitivo 
dessas emendas. 

Art. 151 – Na discussão das matérias sujeitas a um turno único, cada Senador poderá falar apenas 
uma vez, durante o espaço máximo de uma hora, e na mesma discussão dos projetos de lei iniciados no 
Senado, até duas vezes, contanto que a soma total do tempo em que usar da palavra não exceda de duas 
horas. 



Parágrafo único – Em ambos os casos previstos neste artigo, é facultado ao autor da proposição, 
bem como ao respectivo Relator, falar duas vezes, até o máximo de 2 horas. 

Art. 152 – Depois de discutida qualquer matéria, ou não havendo quem a queira discutir, o Presidente 
declarará encerrada a discussão, e, se não puder ser feita imediatamente a votação por falta de número 
legal, será a mesma adiada. 

Parágrafo único – Na Sessão seguinte, a Ordem do Dia começará pela votação das matérias cuja 
discussão estiver encerrada, salvo havendo alguma considerada urgente, à qual será dada preferência. 

Art. 153 – O encerramento normal de qualquer discussão dar-se-á pela ausência de oradores. 

Parágrafo único – É permitido, porém, a qualquer Senador requerer o encerramento da discussão da 
matéria em debate nos seguintes casos: 

a) na discussão preliminar sobre constitucionalidade e na primeira discussão, quando já tiverem 
falado, pelo menos, três Senadores filiados a Partidos diferentes; 

b) na discussão única e na segunda discussão, desde que o assunto tenha sido debatido em duas 
Sessões; 

c) na discussão das redações finais. 

Art. 154 – Iniciada a discussão de qualquer matéria, não será interrompida para tratar-se de outra, 
salvo adiamento ou questão de ordem nela suscitada, e quando se tratar das matérias compreendidas nas 
letras a, b, d e e do parágrafo único do art. 113. 

Art. 155 – As proposições com discussão encerrada não resolvidas na Sessão Legislativa e deixadas 
para a seguinte considerar-se-ão adiadas, continuando nos termos em que se acharem. 

Art. 156 – Os adiamentos só poderão ser feitos por prazo fixo ou por motivo declarado e nos 
seguintes casos: 

a) para audiência de uma ou mais Comissões; 

b) para ser a matéria discutida ou votada em dia determinado ou mediante o preenchimento de 
formalidade estipulada no requerimento. 

§ 1º – O adiamento poderá ser da discussão ou da votação, devendo ser requerido logo que seja 
anunciada a matéria, como preliminar. 

§ 2º – Não havendo número para a votação de um pedido de adiamento, ficará o mesmo prejudicado, 
prosseguindo a discussão da matéria principal. 

§ 3º – É vedado mais de um pedido de adiamento no mesmo turno, ainda que por motivo e autores 
diferentes. 

Art. 157 – Urgente para interromper a Ordem do Dia só se deve entender a matéria que ficaria 
prejudicada se não fosse tratada imediatamente. 

Art. 158 – A urgência dispensa as formalidades e interstícios regimentais, mas não importa Sessão 
permanente. 

§ 1º – O requerimento de urgência para matéria estranha aos assuntos de ordem pública ou 
calamidade pública ficará sobre a mesa e só será votado após decorridas 48 horas. Quando sobre a matéria 
houver parecer ou pareceres das Comissões respectivas, a urgência importa discussão e votação 
imediatas. 

§ 2º – Não se admitirão, ao mesmo tempo, mais de duas proposições sob o regime de urgência. 

§ 3º – No encaminhamento da votação de urgência só poderão falar, pelo prazo máximo de 10 
minutos, um dos signatários do requerimento e um representante de cada Partido, não sendo concedida a 
palavra a qualquer outro Senador. 

§ 4º – A discussão da matéria julgada urgente se iniciará pelo parecer verbal da Comissão ou 
Comissões a que corresponder, não podendo ser adiada. 

§ 5º – Será, entretanto, permitida a interrupção da discussão apenas pelo espaço de uma hora, a fim 
de poder o relator auscultar o pensamento dos membros da respectiva Comissão. 



Art. 159 – Em chegando à Mesa requerimento de urgência para proposição atinente aos assuntos de 
ordem pública ou de calamidade pública, será imediatamente lido e submetido à deliberação do Plenário, 
mesmo interrompendo qualquer oração, discussão ou votação, em qualquer fase dos trabalhos. 

Art. 160 – Anunciada a votação de qualquer matéria, é lícito ao Senador obter a palavra pela ordem, 
uma só vez, para, no prazo improrrogável de 10 minutos, encaminhá-la ou propor o método a ser seguido. 

Art. 161 – Ressalvado o disposto no art. 64, proceder-se-á à votação por uma das seguintes formas: 
simbólica, nominal ou por escrutínio secreto. 

Art. 162 – Em regra, a votação será simbólica; a nominal realizar-se-á nos casos previstos neste 
Regimento, e, quando o Senado determinar, a requerimento de algum Senador; a votação por escrutínio 
secreto se fará nas eleições, nos casos previstos na Constituição e neste Regimento e sempre que o 
Senado a determinar. 

Art. 163 – A votação simbólica se praticará sentados os Senadores que aprovarem, levantando-se os 
de opinião contrária. 

§ 1º – Se o resultado for tão manifesto que, à primeira vista, se conheça a maioria, o Presidente o 
proclamará; não o sendo, ou se algum Senador a requerer, os Secretários contarão os votos, primeiro dos 
que se levantarem e em seguida dos que ficarem sentados, os quais, para esse fim e por sua vez, se 
levantarão a convite do Presidente. 

§ 2º – Essa verificação deverá ser requerida antes de iniciada outra votação, sendo permitido o voto 
do Senador que entrar para o recinto. Se não houver número, proceder-se-á à chamada, com votação 
nominal da matéria em deliberação. 

Art. 164 – Na votação nominal, o 3º-Secretário fará a chamada dos Senadores, respondendo estes 
sim ou não, à medida que forem chamados; o 2º-Secretário tomará nota dos votos que, em seguida, serão 
lidos. Concluída a leitura, o Presidente proclamará os resultados. 

Art. 165 – A votação por escrutínio secreto far-se-á por meio de cédulas escritas lançadas em urna 
pelos Senadores, à medida que forem chamados. Aberta a urna, o 1º-Secretário declarará o número de 
cédulas encontradas, passando-as, em seguida, uma por uma, ao Presidente, que lerá em voz alta o seu 
conteúdo e as entregará ao 2º-Secretário. Concluída a apuração, o Presidente proclamará os resultados. 

Parágrafo único – Na apuração dos votos a que se refere este artigo, serão consideradas como votos 
contrários as cédulas em branco. 

Art. 166 – Nenhum Senador presente poderá escusar-se de votar, salvo nos assuntos em que tenha 
interesse individual. 

Art. 167 – A votação não se interrompe senão por falta de número legal de Senadores. 

Art. 168 – Dando-se empate numa votação, será ela repetida na Sessão seguinte; se o empate se 
reproduzir, o Presidente desempatará. 

TÍTULO VIII 

Dos Orçamentos 

Art. 169 – Recebida da Câmara dos Deputados a proposição, orçando a Receita e fixando a Despesa 
Geral da República, será imediatamente enviada à Comissão de Finanças, providenciando a Mesa para que 
seja publicada, e distribuídos os respectivos avulsos dentro do mais curto espaço de tempo. 

Art. 170 – Na Sessão em que se realize a distribuição de que trata o artigo anterior, o Presidente, 
após a leitura do expediente, anunciará que a proposição receberá emendas dos Senadores perante a 
Mesa, durante as seis Sessões seguintes. 

Parágrafo único – Findo o prazo estabelecido, as emendas, sempre justificadas por escrito, serão 
numeradas na ordem de apresentação, publicadas e remetidas à Comissão de Finanças, que emitrá 
simultaneamente parecer sobre elas, sobre as que lhe tenham sido apresentadas diretamente e sobre a 
proposição, oferecendo, por sua vez, as emendas que julgar necessárias. 

Art. 171 – A discussão e a votação da proposição no Plenário serão feitas por partes. Para esse fim, 
destacar-se-ão as disposições relativas à Receita e à Despesa, a cada Ministério, ao Congresso Nacional, à 
Presidência da República e órgãos imediatos e ao Poder Judiciário, como se fossem projetos distintos. 



Parágrafo único – A numeração das emendas a esse projeto será feita separadamente, 
correspondendo aos respectivos anexos, de modo a poderem eles subir ao Plenário também em separado. 

Art. 172 – As emendas do Senado ao projeto relativo ao orçamento serão discutidas com a mesma 
proposição e votadas antes dele, em dois grupos, obedecendo à classificação dos pareceres favoráveis ou 
contrários; salvo destaque concedido pelo Senado, a requerimento de qualquer Senador, para votação 
isolada. No grupo das emendas com parecer favorável, compreendem-se as da Comissão de Finanças e as 
que tenham sido por ela aceitas com modificações ou para constituírem projeto em separado. 

Parágrafo único – Será votada separadamente a emenda que tenha subemenda da Comissão, 
votando-se em primeiro lugar a subemenda. 

Art. 173 – Não é permitido apresentar aos projetos de leis ânuas emendas com caráter de 
proposições principais e que devam seguir os trâmites de projeto de lei. 

Parágrafo único – A recusa, pela Mesa, de emenda infringente deste artigo deverá ser publicada, 
podendo o seu autor recorrer para o Senado. 

TÍTULO IX 

Da Tomada de Contas 

Art. 174 – Será precedida de parecer das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças a 
deliberação do Senado sobre tomada de contas do Presidente da República (art. 66, VIII, da Constituição 
Federal). 

Art. 175 – Chegando à Mesa em qualquer hora da Sessão a tomada de contas, o Presidente, 
independente de leitura do expediente, mandará publicar o projeto sobre a matéria, com o balanço geral das 
contas da União e documentos que o instruem, organizados pela Contadoria Central da República, e o 
parecer do Tribunal de Contas, sendo distribuídos aos Senadores os respectivos avulsos dentro do prazo 
de 8 dias. 

§ 1º – Durante os 5 dias úteis seguintes à distribuição dos avulsos, ficará o projeto em pauta para 
receber emendas e pedidos de informação. 

§ 2º – Findo o prazo do parágrafo anterior, serão as emendas e pedidos de informação, dentro das 48 
horas seguintes, mandados publicar pelo Presidente, depois de devidamente classificados. 

§ 3º – Em seguida a Mesa remeterá o processo com as emendas às Comissões designadas no artigo 
precedente, emitindo cada uma delas o seu parecer dentro do prazo máximo de 20 dias. 

TÍTULO X 

Da Reforma Constitucional 

Art. 176 – Considerar-se-á proposta ao Senado emenda à Constituição, se apresentada, quando não 
vigente o estado de sítio, pela quarta parte, no mínimo, dos seus membros, ou por mais da metade das 
assembléias legislativas dos Estados, no decurso de 2 anos. 

Parágrafo único – Não será objeto de deliberação emenda à Constituição, tendente a abolir a 
Federação ou a República. 

Art. 177 – Recebida a proposta de emenda à Constituição, será lida na Hora do Expediente e 
mandada publicar, como Projeto de Reforma Constitucional, no Diário do Congresso Nacional e em avulsos, 
para serem distribuídos entre os Senadores, ficando sobre a Mesa durante 10 dias úteis para receber 
emendas. 

Parágrafo único – Não serão admitidas emendas que não tenham relação direta e imediata com a 
proposição inicial. 

Art. 178 – Nas 48 horas seguintes à leitura determinada no artigo precedente, será eleita uma 
Comissão de Reforma Constitucional, de 15 membros, sob o critério do art. 44 deste Regimento. 

§ 1º – Findo o prazo estabelecido no presente artigo, serão lidas, apoiadas por seis Senadores e 
mandadas publicar as emendas que tenham sido oferecidas ao projeto perante a Mesa, e toda a matéria 
será enviada à Comissão Especial para emitir parecer, dentro do prazo máximo de 30 dias. 

§ 2º – Cinco dias depois de publicado o parecer no Diário do Congresso Nacional e em avulsos, com 
o projeto e as emendas, será a matéria incluída em Ordem do Dia. 



Art. 179 – A primeira discussão será em globo, procedendo-se, porém, à votação das emendas por 
artigo, e, a seguir, do projeto, artigo por artigo. 

Parágrafo único – Aprovado o projeto nesse turno com as emendas, voltará à Comissão, que, em 48 
horas, apresentará a redação do vencido. 

Art. 180 – Presente à Mesa e Publicada no Diário do Congresso Nacional e em avulso a redação a 
que se refere o parágrafo único do artigo anterior, juntamente com o projeto inicial e as emendas 
aprovadas, abrir-se-á, durante 5 dias, a segunda discussão, abrangendo o projeto e as novas emendas 
oferecidas em Plenário no decurso desse prazo. 

§ 1º – Antes de submetidas à discussão, serão as novas emendas lidas e sujeitas ao apoiamento de 
que trata o § 1º do art. 178. 

§ 2º – Havendo emendas, o projeto será novamente enviado à Comissão Especial, a fim de sobre 
elas se pronunciar dentro de 10 dias. 

§ 3º – Esgotado esse prazo, com ou sem parecer, e publicado e distribuído em avulso o parecer, se 
houver, cinco dias depois se realizará a votação. 

§ 4º – Votar-se-ão em primeiro lugar as emendas, por grupos das que tiverem parecer favorável e das 
que tiverem parecer contrário, salvo os destaques requeridos e excetuadas as emendas com subemenda da 
Comissão Especial, as quais serão sempre votadas separadamente. A votação do projeto será em globo, 
com as alterações resultantes das emendas aceitas. 

§ 5º – Aprovada qualquer emenda, será o projeto remetido à Comissão Especial para elaborar a 
redação final, que será submetida à discussão depois de publicada. 

Art. 181 – Nas discussões, cada Senador tem direito a falar durante duas horas, em uma ou mais 
vezes. As questões de ordem só poderão ser propostas dentro desse mesmo prazo total. 

§ 1º – Ao Relator, ou ao membro da Comissão Especial que o substituir, é lícito replicar a qualquer 
Senador, nos prazos que cabem a cada Senador. 

§ 2º – Todas as discussões poderão ser encerradas mediante requerimento assinado por um quarto 
do número total dos Senadores e aprovado por dois terços, pelo menos, dos presentes, desde que já se 
tenham efetuado em duas Sessões anteriores. 

§ 3º – O interstício entre a votação e qualquer ato inicial da discussão subseqüênte do Projeto de 
Reforma da Constituição será de 48 horas. 

Art. 182 – Para encaminhamento de votação só será permitida a palavra uma vez a cada Senador 
por 15 minutos. 

Art. 183 – Todos os prazos e interstícios são improrrogáveis, mas podem ser reduzidos, a 
requerimento de qualquer Senador, aprovado pelo Senado, inclusive os que já tiverem sido iniciados. 

Art. 184 – Em tudo quanto não contrariem estas disposições especiais, regularão a tramitação da 
matéria as disposições do Regimento atinentes aos projetos de lei ordinária. 

Art. 185 – Aprovado o Projeto por maioria absoluta ou dois terços dos membros do Senado, será 
remetido à Câmara dos Deputados com a comunicação do quorum da votação em ambos os turnos. 

§ 1º – Se a aprovação tiver sido por maioria absoluta, o Projeto terá na Sessão Legislativa Ordinária 
seguinte a mesma tramitação prescrita nos artigos anteriores, qualquer que tenha sido o quorum 
constitucional da votação na Câmara dos Deputados. O mesmo acontecerá se a aprovação do Senado tiver 
sido por dois terços e a da Câmara por maioria absoluta. 

§ 2º – Se aceito por uma e não aceito por outra das Câmaras do Congresso Nacional, considerar-se-
á rejeitado o projeto. 

§ 3º – Recebendo emenda da Câmara dos Deputados o projeto iniciado no Senado, este só poderá 
aprová-la por maioria absoluta ou dois terços dos seus membros, depois de parecer da Comissão Especial. 

Art. 186 – Aprovada a reforma pelas duas Casas do Congresso Nacional, nos termos dos §§ 2º e 3º 
do art. 217 da Constituição Federal, será promulgada pelas respectivas Mesas dentro de 48 horas, 
publicada com a assinatura dos seus membros e anexada, com o respectivo número de ordem, ao texto da 
Constituição. 



Art. 187 – Sempre que o Senado tiver conhecimento de que a Câmara dos Deputados aprovou, 
definitivamente, emenda à Constituição nele iniciada, assentará com a Mesa da outra Casa do Congresso 
Nacional sua promulgação, dando publicidade, no Diário do Congresso Nacional, do local e hora em que ela 
se realizará. 

TÍTULO XI 

Do Comparecimento dos Ministros de Estado 

Art. 188 – A convocação de um Ministro de Estado, resolvida pelo Senado, para comparecer perante 
este ou qualquer das suas Comissões, será feita por ofício do 1º-Secretário, acompanhado de cópia do 
requerimento das informações pretendidas. Nesse mesmo ofício, solicitar-se-á ao Ministro designe, dentro 
de prazo determinado e nas horas de Sessão, o momento em que deverá comparecer. 

Art. 189 – O Senado designará dia e hora para serem ouvidos os Ministros de Estado que o 
solicitarem. 

Art. 190 – O Ministro de Estado que comparecer perante o Senado, para o fim de prestar 
esclarecimentos ou solicitar providências, terá assento na primeira bancada. 

Art. 191 – Se o tempo ordinário da Sessão não bastar ao Ministro convocado para prestar as 
informações solicitadas, o Senado prorrogará a Sessão ou designará outro dia para novo comparecimento. 

Art. 192 – Se o Ministro convocado não comparecer no dia e hora designados na forma do art. 188, 
sem causa justificada, o Presidente do Sanado providenciará no sentido de ser imediatamente instaurado 
processo por crime de responsabilidade. 

TÍTULO XII 

Do Senado como órgão Judiciário 

Art. 193 – Quando o Senado tiver de julgar o Presidente da República, os membros do Supremo 
Tribunal Federal, os Ministros de Estado e o Procurador-Geral, da República, será presidido pelo Presidente 
do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 194 – Para esse fim, e logo que lhe sejam enviados os documentos indispensáveis ao processo, 
o Presidente do Senado oficiará ao do Supremo Tribunal Federal, convidando-o a assumir a presidência no 
dia e hora designados. 

Art. 195 – O processo de julgamento será estabelecido em lei. 

TÍTULO XIII 

Da Economia Interna do Senado e sua Polícia 

Art. 196 – A Mesa fará manter a ordem e o respeito indispensáveis no edifício do Senado e suas 
dependências, e exercerá a atribuição de distribuir e fiscalizar o serviço da Secretaria, empregando, para 
esse fim, os meios facultados no respectivo Regulamento. 

Art. 197 – O policiamento do edifício do Senado e de suas dependências compete, privativamente, à 
Comissão Diretora, sob a direção do seu Presidente, sem a intervenção de qualquer outro Poder. 

Parágrafo único – Far-se-á o policiamento, ordinariamente, com a polícia privativa do Senado e, se 
necessário, por força pública e agentes da polícia comum, requisitados e postos à disposição da Mesa. 

Art. 198 – É permitido a qualquer pessoa, vestida decentemente, assistir às Sessões do lugar que lhe 
for reservado, sem armas e conservando-se em silêncio. 

Art. 199 – Se no edifício do Senado ou em suas dependências alguém perturbar a ordem depois da 
primeira advertência, o Presidente mandará pô-lo em custódia; feitas as averiguações necessárias, 
mandará soltá-lo ou entregar à autoridade competente, com ofício do 1º-Secretário participando a 
ocorrência. 

Art. 200 – Ao Ministro da Fazenda serão enviadas as folhas do subsídio dos Senadores e as dos 
vencimentos dos funcionários da Secretaria, a fim de serem pagas pelo Tesouro Nacional no edifício do 
Senado. 

Art. 201 – O Diretor-Geral da Secretaria, sob a fiscalização da Comissão Diretora, servirá de 
tesoureiro das quantias que forem votadas na lei do orçamento ou em créditos especiais ou extraordinários 



para as despesas ordinárias e eventuais da Casa. Recolherá as quantias que receber do Tesouro Nacional 
ao cofre da Secretaria, ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica, se assim julgar mais conveniente a 
Comissão Diretora. 

Art. 202 – Mensalmente, o Diretor-Geral da Secretaria apresentará conta do que ercebeu e 
despendeu e do saldo que existe em caixa, a fim de ser examinada e aprovada pelo Vice-Presidente, 
trimestralmente, pela Comissão Diretora. 

Parágrafo único – No começo de cada ano, a Comissão Diretora requisitará ao Ministro da Fazenda 
os saldos das verbas ao Senado, do ano anterior, que ficam no Tesouro, a fim de dar-lhes aplicação nos 
serviços do Senado, de acordo com as suas necessidades. 

TÍTULO XIV 

Da Secretaria 

Art. 203 – Haverá um livro de inscrição pessoal dos Senadores, destinado a registrar o nome 
parlamentar, idade, estado civil de cada um e outras declarações que deva ou julgue conveniente fazer. 

Parágrafo único – Nesse livro, o Senador se inscreverá de próprio punho, fazendo as declarações 
referidas neste artigo e no parágrafo 1º do art. 44, a fim de lhe ser expedida a carteira de identidade pelo 1º-
Secretário. 

Art. 204 – Os serviços do Senado serão executados pela sua Secretaria e reger-se-ão por um 
regulamento especial que fica considerado parte integrante deste Regimento. 

Parágrafo único – A Comissão Diretora não poderá requisitar funcionários de qualquer repartição ou 
serviço público, salvo o disposto no parágrafo único do art. 197. 

TÍTULO XV 

Disposições Gerais 

Art. 205 – O Regimento Interno só poderá ser modificado ou reformado por meio de projeto de 
resolução, oferecido por qualquer Senador, pela Comissão Diretora ou por Comissão especial nomeada em 
virtude de deliberação do Senado e da qual deverá fazer parte um membro da Comissão Diretora. 

§ 1º – Em qualquer caso, o projeto, após publicado e distribuído em avulsos, ficará sobre a mesa 
durante três Sessões, a fim de receber emendas, indo, depois desse prazo, para o efeito de parecer, à 
Comissão especial que o elaborou, ou à Comissão Diretora, se for projeto de sua iniciativa ou de algum 
Senador. 

§ 2º – O parecer mencionado no parágrafo precedente será emitido dentro de 10 dias, quando o 
projeto seja de simples modificações, e de 20 dias, quando se trate de reforma. 

§ 3º – A discussão do projeto e das emendas em Plenário será em globo, votando-se em primeiro 
lugar as emendas, uma por uma, e depois o projeto, por títulos, capítulos ou seções, se os contiver, 
conforme delibere o Senado, por consulta do Presidente ou a requerimento de algum Senador. 

Art. 206 – A Mesa fará, todos os anos, ao fim da Sessão Legislativa, a consolidação das 
modificações que tenham sido feitas no Regimento, do qual mandará tirar nova edição durante o interregno 
das Sessões. 

Art. 207 – As dúvidas sobre a interpretação do Regimento Interno, na sua prática, constituirão 
questões de ordem, que poderão ser suscitadas em qualquer fase da Sessão. 

§ 1º – Das questões de ordem, que serão decididas pelo Presidente, haverá recurso para o Senado, 
a requerimento de qualquer de seus membros. O Presidente poderá, entretanto, independente de 
requerimento, submeter ao Plenário a decisão das questões. 

§ 2º – As decisões sobre que dispõe este artigo consideram-se como simples precedentes e só 
adquirem força obrigatória quando incorporadas ao Regimento. 

Art. 208 – Nenhum Senador poderá falar pela ordem por mais de dez minutos, nem mais de uma vez, 
sobre cada assunto ou questão. 

Art. 209 – As petições, memoriais, representações ou outros documentos dirigidos ao Senado 
deverão ser entregues ao Diretor-Geral da Secretaria e serão, segundo a sua natureza, remetidos às 
Comissões competentes ou arquivados, depois de lidos, em súmula, no Expediente da Sessão. 



Parágrafo único – Não serão recebidas petições e representações sem data e assinatura, ou em 
termos desrespeitosos. As assinaturas serão reconhecidas quando a Mesa julgar necessário. 

Art. 210 – Quando uma Comissão julgue que qualquer dos documentos a que se refere o artigo 
anterior não deve ter andamento, mandará arquivá-lo, podendo ser reaberto o seu estudo se o Senado 
assim o deliberar, a requerimento de qualquer de seus membros. 

Art. 211 – A irradiação ou gravação de discursos proferidos no Senado dependerá de autorização da 
Comissão Diretora ou de requerimento de um quinto de membros do Senado. 

Art. 212 – A Mesa fará imprimir e distribuir, no princípio de cada Sessão Legislativa, uma sinopse de 
todas as proposições que estejam em curso ou tenham sido resolvidas pelo Senado na Sessão anterior. 

Parágrafo único – Até o dia 10 de cada mês, durante a Sessão Legislativa, será publicada uma 
resenha indicando as matérias enviadas no mês anterior à sanção e à Câmara dos Deputados. 

Art. 213 – Os trabalhos do Senado – projeto, pareceres, emendas, estudos, relatórios, sugestões, 
debates – serão classificados segundo o assunto a que se referirem e publicados em Anais e Documentos 
Parlamentares. 

Art. 214 – Os Deputados Federais têm livre ingresso e podem assistir às Sessões Públicas ou 
Secretas do Senado ou das suas Comissões. 

TÍTULO XVI 

Disposições Transitórias 

Art. 215 – Fica a Comissão Diretora autorizada a elaborar, dentro de 60 dias, um projeto de revisão 
do Regulamento da Secretaria, submetendo-o à aprovação do Senado. 

Senado Federal, em 16 de fevereiro de 1948. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 7/47) 

Publicada no DCN (Seção II) de 24-2-48 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1948 

Artigo único – O Senado Federal, na conformidade do artigo 49 da Constituição Federal, concede 
licença ao Senador Arthur Ferreira Santos para aceitar sua nomeação de Delegado do Brasil à Conferência 
Pan-americana a instalar-se em Bogotá, a 30 do corrente mês. 

Senado Federal, em 18 de março de 1948. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Requerimento nº 32/48) 

Publicada no DCN (Seção II) de 19-3-48. 

_________________ 

O Senado Federal decreta e eu, Nereu Ramos, promulgo, para que produza os seus efeitos, a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1948 

Art. 1º – Fica o Estado do Maranhão autorizado a manter, pelo espaço de três anos, inclusive o 
exercício de 1948, as taxas atuais ad valorem do seu Imposto de Exportação para o estrangeiro: 

a) 9% (nove por cento) sobre amêndoas de babaçu e de tucum, barbatanas de tubarão, borracha, 
casca de mangue, cera de carnaúba e couros ou peles; 



b) 7% (sete por cento) sobre couros ou peles silvestres. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 28 de abril de 1948. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 6/48) 

Publicada no DCN (Seção II) de 30-4-48. 

_________________ 

O Senado Federal decreta e eu, Nereu Ramos, promulgo para que produza os seus efeitos, a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1948 

Art. 1º – Os projetos oriundos da Comissão Mista de Leis Complementares, uma vez lidos no 
Expediente, serão mandados publicar e ficarão sobre a mesa durante duas Sessões, a partir da distribuição 
do avulso respectivo, a fim de receber emendas. 

Parágrafo único – Findo esse prazo, serão lidas e, desde que apoiadas na forma regimental, 
mandadas publicar as emendas oferecidas, remetendo-se toda a matéria à Comissão competente e 
prosseguindo-se na ordem normal da discussão e votação dos projetos de lei iniciados no Senado Federal. 

Senado Federal, 14 de junho de 1948. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 7/48) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-6-48 

_________________ 

O Senado Federal decreta e eu, Nereu Ramos, promulgo, para que produza os seus efeitos, a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1948 

Artigo único – O Senado Federal, na conformidade do art. 49 da Constituição Federal, concede 
licença aos Senadores Álvaro Botelho Maia e Arthur Bernardes Filho para aceitarem suas nomeações de 
Delegados do Brasil à Conferência da Organização das Nações Unidas a instalar-se em Paris a 20 do 
corrente mês. 

Senado Federal, em 13 de setembro de 1948. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 9/48) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-9-48. 

_________________ 

O Senado Federal, tendo em vista a mensagem do Governador do Estado do Pará, de 23 de julho de 
1948, e o disposto no art. 63, nº II, da Constituição Federal, decreta, e eu, Nereu Ramos, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1948 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Pará autorizado a contrair com o Export and Import Bank, de 
Washington, Estados Unidos da América do Norte, um empréstimo do valor de US$ 750.000,00 (setecentos 
e cinqüenta mil dólares) ao juro máximo de 4% ao ano e reembolsável no prazo de 4 anos. 



Parágrafo único – Na aplicação do empréstimo, deverá ser observado o que dispõe a Resolução nº 2, 
de 22 de julho de 1948, da Assembléia Legislativa do referido Estado. 

Senado Federal, em 21 de setembro de 1948. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 10/48) 

Publicada no DCN (Seção II) de 22-9-48 

_________________ 

O Senado Federal, tendo em vista indicação firmada por 47 Senhores Senadores, resolve e eu, 
Nereu Ramos, Presidente do Senado, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1948 

Art. 1º – É autorizada a Comissão Diretora a contratar, com escultor idôneo, a execução em bronze 
de um busto de Rui Barbosa, tamanho natural, para ser colocado na Sala das Sessões do Senado, sob a 
arcada existente embaixo da imagem de Jesus Cristo, em altura de onde domine a cadeira da presidência e 
seja visível do recinto. 

Parágrafo único – A solenidade da inauguração realizar-se-á em Sessão Extraordinária, com a 
presença das altas autoridades da República. 

Senado Federal, em 19 de outubro de 1948. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-10-48.  

(Projeto de Resolução nº 11/48) 

_________________ 

O Senado Federal aprova e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1948 

Art. 1º – O pagamento do vencimentos ou remuneração do pessoal da Secretaria do Senado Federal 
obedecerá aos princípios estabelecidos na presente Resolução. 

Art. 2º – Os padrões alfabéticos de vencimentos passam a ter os seguintes valores mensais:   

Cr$ 

          E    ..................................................................................................................... 1.720,00 

          F    ..................................................................................................................... 1.900,00 

          G    ..................................................................................................................... 2.170,00 

          H    ..................................................................................................................... 2.580,00 

           I    ..................................................................................................................... 2.990,00 

          J    ..................................................................................................................... 3.620,00 

          K    ..................................................................................................................... 4.310,00 

          L    ..................................................................................................................... 5.160,00 

          M    .................................................................................................................... 6.080,00 

          N    ..................................................................................................................... 7.230,00 

          O    .....................................................................................................................        8.400,00   



Parágrafo único – Os vencimentos dos cargos a que se refere este artigo correspondem à seguinte 
classificação: 

O – Taquígrafo Revisor; 

N – Oficial Legislativo e Taquígrafo; 

M – Oficial Legislativo, Taquígrafo, Redator de Anais e Documentos Parlamentares, Chefe da Portaria 
e Zelador do Arquivo. 

L – Oficial Legislativo, Taquígrafo, Redator de Anais e Documentos Parlamentares e Porteiro. 

K – Oficial Legislativo, Zelador e Ajudante de Chefe da Portaria;  

J – Oficial Legislativo, Auxiliares de Portaria e Eletricista Chefe;  

I – Auxiliar de Secretaria, Datilógrafo, Contínuo e Eletricista;  

H – Datilógrafo e Contínuo; 

F – Servente. 

Art. 3º– Os cargos  de Diretor Geral, Secretário da Presidência, Vice Diretores e Diretores 
corresponderão aos seguintes símbolos de valores mensais: 

Diretor Geral e Secretário da Presidência:   

                                                                                                                                                                   
Cr$

 

PL-1 ......................................................................................................................................... 15.000,00 

Vice Diretores: 

PL-2 ........................................................................................................................................ 13. 000,00 

Diretores: 

PL-3 ......................................................................................................................................... 11.000,00  

Art. 4º – As funções gratificadas corresponderão aos seguintes símbolos de valores mensais:  

                                                                                                                                                  Cr$ 

FG-1 – Atual Chefe da Ata ........................................................................................................ 1.000,00  

FG-2 – Secretário do Diretor-Geral............................................................................................... 800,00  

FG-3 – Chefe das Comissões ...................................................................................................... 800,00  

FG-3 – Chefe da Seção de Expediente......................................................................................... 800,00  

FG-3 – Chefe da Seção Administrativa......................................................................................... 800,00  

FG-3 – Chefe da Seção Financeira............................................................................................... 800,00  

FG-3 – Chefe da Seção de Controle............................................................................................. 800,00  

FG-3 – Chefe da Seção de Protocolo e Sinópse  ..........................................................................800,00  

Art. 5º – Os efeitos desta Resolução retroagem à data de 1º de agosto do ano em curso. 

Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 9 de dezembro de 1948. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 12/48) 



Publicada no DCN (Seção II) de 10.12-48 

_________________ 

O Senado Federal aprova e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1948 

O Senado Federal resolve conceder aposentadoria, nos 
termos da lei, ao Diretor de Serviço da Secretaria do Senado, 
Augusto Olympio Gomes de Castro. 

Senado Federal, em 14 de dezembro de 1948. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 16-A/48) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-12-48 

_________________ 

O Senado Federal decreta, nos termos do art. 156, § 2º, da Constituição Federal, e eu, Nereu Ramos, 
Presidente do Senado Federal, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1949 

Artigo único – É o Governo do Estado de Mato Grosso autorizado a alienar a área de 17.967 
hectares de terras devolutas denominada Baía Grande, no Município de Leverger, e descrita no processo 
de medição e demarcação, fichado sob o número 1.688-7.443, na extinta Secretaria-Geral do mesmo 
Estado. 

Senado Federal, em 11 de maio de 1949. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 17/48) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-5-49  

_________________ 

O Senado Federal decreta, nos termos do art. 49 da Constituição Federal, e eu, Nereu Ramos, 
Presidente do Senado Federal, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1949 

Artigo único – É concedida licença ao Senador José Ferreira de Souza para ausentar-se do País 
com o Presidente da República, em visita aos Estados Unidos da América do Norte, assim como para 
participar, como representante do Brasil, da IV – Reunião da Comissão Jurídica de Organização de Aviação 
Civil internacional, que se realizará em Montreal, Domínio do Canadá, nos mês de junho vindouro. 

Senado Federal, em 12 de maio de 1949. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 13-5-49 

_________________ 

O Senado Federal decreta, nos termos do art. 49 da Constituição Federal, e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1949 

Artigo único – É concedida licença ao Senador Ivo d’Aquino para representar o Brasil na IV 
Assembléia-Geral das Nações Unidas. 



Senado Federal, em 14 de setembro de 1949. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 1/49) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-9-49 

_________________ 

O Senado Federal aprova e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1949 

Artigo único – Fica aposentado, com os vencimentos integrais e a gratificação adicional a que tiver 
direito por tempo de serviço, o Auxiliar de Portaria, padrão J, Manoel Joaquim Rodrigues Júnior, nos termos 
do artigo 191. item I, § 3º da Constituição Federal, revogadas as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 8 de novembro de 1949. – Fernando de Mello Vianna, Vice-Presidente do 
Senado Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 2/49) 

Publicada no DCN (Seção II) de 9-11-49 

_________________ 

O Senado Federal decreta e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1949 

Artigo único – O Senado Federal, em conformidade com o art. 49 da Constituição, concede licença 
ao Senador José Ferreira de Souza para aceitar a designação de chefe da delegação brasileira à reunião 
do Comitê Jurídico da Organização de Aeronáutica Civil Internacional, a instalar-se em 5 de janeiro de 1950, 
em Taormina, Itália. 

Senado Federal, em 16 de dezembro de 1949. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-12-49 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1950 

O Senado Federal, usando da atribuição que lhe confere o 
art. 40 da Constituição e de acordo com o art. 204 do seu 
Regimento Interno, resolve baixar o seguinte: 

REGULAMENTO DA SECRETARIA DO SENADO FEDERAL  

TÍTULO I 

Disposições Preliminares 

Art. 1º – O presente Regulamento faz parte integrante do Regimento interno do Senado Federal, 
conforme prescreve o seu art. 204. 

Art. 2º – Os  serviços  do  Senado serão  executados  pela  sua  Secretaria  e superintendidos pelo 
1º-Secretário, que poderá preencher as lacunas deste Regulamento e o interpretar de acordo com as 
decisões da Comissão Diretora. 



Art. 3º – Durante a Sessão Legislativa, o expediente da Secretaria terá início às 13 horas nos dias 
úteis e nos domingos e feriados em que o Senado funcionar. Nos dias em que não houver Sessão ou em 
que por qualquer motivo esta for suspensa, o expediente terá a duração normal. 

§ 1º – Os funcionários da Taquigrafia deverão estar presentes meia hora antes do início das Sessões 
diárias Ordinárias ou Extraordinárias, e os seus serviços só terminarão depois da tradução e redação 
definitivas das provas taquigráficas, de acordo com as respectivas atribuições. 

§ 2º – Os serviços de limpeza terão início às 9 horas, e os da Portaria às 10 horas, diariamente. 

Art. 4º – Havendo Sessão noturna, todos os funcionários serão obrigados ao comparecimento, salvo 
os que forem dispensados pelo Diretor-Geral, ou quando devidamente autorizados pelo 1º-Secretário. 

Art. 5º – Nenhum funcionário poderá retirar-se antes de o Diretor-Geral declarar terminados os 
serviços, salvo quando, para isso, tenha obtido permissão especial. 

Parágrafo único – O Diretor-Geral poderá determinar a permanência na Secretaria, além das horas do 
expediente, dos funcionários de que necessitar para o serviço. 

Art. 6º – Durante as férias parlamentares, o Diretor Geral designará, por turmas, os funcionários que 
devam comparecer diariamente à Secretaria, cujo expediente terminará às 16 horas, podendo ser 
prorrogado de acordo com as exigências do serviço. 

Art. 7º – O funcionário que pretender gozar férias fora da Capital Federal deverá comunicar, por 
escrito, ao Diretor Geral o lugar para onde pretender ausentar-se. O Diretor-Geral, em caso idêntico, fará 
essa comunicação ao 1º-Secretário ou a seu substituto. 

Art. 8º – Salvo em objeto de serviço público ou com especial permissão do Diretor Geral, é 
absolutamente proibido o ingresso de pessoas estranhas à Secretaria em qualquer das suas dependências. 

Art. 9º – É lícito a qualquer pessoa requerer certidões relativas a assuntos de seu interesse, inclusive 
do andamento de suas petições ou de documentos a elas anexados. 

§ 1º – O pedido de certidão deverá ser dirigido ao 1º-Secretário, em requerimento selado de acordo 
com a lei. 

§ 2º – As certidões deverão ser passadas por funcionários do serviço onde estiverem os respectivos 
documentos, visadas pelo Diretor do mesmo e autenticadas pelo Diretor-Geral, cobrados os emolumentos 
de acordo com a lei. 

Art. 10 – Os funcionários da Secretaria fornecerão, por escrito, as informações que forem solicitadas 
em matéria de serviço pelo membros da Mesa, Presidente de Comissão, Senadores e Diretor-Geral. As 
informações serão datadas e assinadas pelo funcionário que as fornecer. 

Parágrafo único – Ao prestar informações, o funcionário obedecerá à seguinte ordem: 

a) exposição do assunto de que se tratar; 

b) referência às leis atinentes à matéria, com transcrição das disposições necessárias; 

c) indicação precisa dos documentos a que se referirem; 

d) inclusão de qualquer documento que se torne necessário à elucidação da questão. 

TÍTULO II 

Dos Serviços 

CAPÍTULO I 

Da Organização dos Serviços 

Art. 11 – Os serviços da Secretaria do Senado Federal, superintendidos pelo 1º-Secretário, na forma 
do inciso I do art. 10  do  Regimento  Interno,  funcionarão  sob  a  imediata  responsabilidade  de  um 
Diretor-Geral, que terá como auxiliares diretos dois Vice-Diretores-Gerais. 

§ 1º – Os Vice-Diretores-Gerais serão substituídos pelo Diretores de Serviço e terão a seu cargo, por 
designação do 1º-Secretário, as Vice-Diretorias Administrativa e Legislativa. 

I – A Vice-Diretoria Administrativa compreende as seguintes Diretorias: 



1 – Expediente, a que se subordinam as seções: 

a) Expediente. 

b) Protocolo e Informações. 

2 – Contabilidade, compreendendo as seções: 

a) Finanças. 

b) Pessoal. 

c) Controle. 

3 – Biblioteca, compreendendo as seções: 

a) Classificação, Catalogação e Conservação. 

b) Consultas e Empréstimos. 

c) Referência Legislativa. 

4 – Arquivo. 

§ 2º – Ficarão subordinados ao Diretor-Geral, mas diretamente superintendidos pela Vice Diretoria 
Administrativa, os seguintes Serviços: 

a) Médico. 

b) Segurança. 

c) Zeladoria do Patrimônio. 

d) Almoxarifado. 

e) Portaria. 

II – A Vice Diretoria Legislativa compreende as seguintes Diretorias: 

1 – Taquigrafia. 

2 – Orçamento. 

3 – Ata e Sinopses. 

4 – Anais e Documentos Parlamentares. 

CAPÍTULO II 

Da Distribuição dos Serviços 

I – DA VICE-DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

1. DA DIRETORIA DO EXPEDIENTE 

Da Seção do Expediente 

Art. 12 – A Seção do Expediente compete: 

1) receber toda a correspondência do Senado, depois de aberta pelo Diretor-Geral, protocolando-a e 
encaminhando-a aos respectivos destinos; 

2) redigir, fazer assinar, protocolar e expedir toda a correspondência do Senado, excetuados os casos 
previstos neste Regulamento; 

3) expedir documentos e cobrar custas e emolumentos; 

4) protocolar e encaminhar todos os papéis a serem enviados à Mesa ou às Comissões; 

5) preparar os autógrafos destinados à sanção presidencial ou à Câmara dos Deputados; 

6) preparar os decretos de promulgação;  

7) preparar as portarias do Diretor Geral; 

8) preparar mensagens e ofícios do Presidente, 1º-Secretário e Diretor-Geral da Secretaria; 

9) atender às requisições das Comissões; 



10) organizar, anualmente, as listas de chamadas dos Senadores; 

11) executar qualquer outro serviço designado pelo Diretor Geral ou pela respectiva Vice Diretoria; 

12) organizar as listas das Comissões permanentes e especiais, contendo a data da respectiva 
eleição ou designação, a indicação do Presidente, Vice-Presidente e Relatores permanentes, quando 
houver, assim como do respectivo Secretário e os dias de reunião; 

13) organizar o protocolo especial do movimento dos papéis que transitarem pelas Comissões; 

14) registrar os pedidos e requerimentos das Comissões e providência sobre o expediente das 
mesmas. 

Da Seção do Protocolo e Informações 

Art. 13 – À Seção do Protocolo e Informações compete organizar o protocolo geral do Senado, com 
numeração e registro da entrada, sinopse do andamento e saída de todos os papéis e documentos que 
transitarem pelo Senado, como proposições, projetos, indicações, pareceres, mensagens, ofícios, cartas, 
vetos, requerimentos das Comissões, dos Senadores, dos funcionários da Casa ou quaisquer outros. 

Parágrafo único – Os requerimentos e outros documentos apresentados pelo funcionários do Senado 
serão entregues, mediante recibo, ao Protocolo. 

2. DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE 

Da Seção Financeira 

Art. 14 – À Seção Financeira compete: 

1) escriturar a receita e despesa de todas as verbas do Senado;  

2) elaborar o orçamento de acordo com o Diretor-Geral; 

3) promover a aquisição do material destinado ao expediente ou a qualquer outro serviço, mediante 
aprovação do Diretor-Geral, na conformidade do disposto neste Regulamento; 

4) atender às requisições de material; 

5) providenciar a abertura das concorrências necessárias; 

6) exercer o controle dos estoques de material em depósito; 

7) conferenciar as contas correntes; 

8) organizar, anualmente, o balanço geral a ser apresentado à Comissão Diretora e os balancetes 
mensais de que trata o art. 202 e parágrafo único do Regimento Interno. 

Da Seção do Pessoal 

Art. 15 – À Seção do Pessoal compete: 

1) a execução de todos os serviços relacionados com o movimento de pessoal, tais como lavratura de 
termos de nomeações, posse,  matrícula, apostilas, promoção, suspensão, demissão, concessão de licença 
ou férias, bem como de termos de declaração familiar, certidões de tempo de serviço e outras quaisquer 
certidões relacionadas com o pessoal; 

2) a prestação de informações relativas ao pessoal; 

3) a manutenção do livro de assentamentos dos funcionários; 

4) providenciar a publicação dos atos oficiais referentes ao pessoal da Secretaria. 

Da Seção de Controle 

Art. 16 – À Seção de Controle compete: 

1) a elaboração das folhas de pagamento dos Senadores e funcionários; 

2) a confecção dos mapas de frequência e de faltas, para a feitura das folhas de pagamento; 

3) o controle do serviço de descontos em folha; 

4) a expedição de atestados para empréstimos ou qualquer outro fim; 

5) a organização e atualização do serviço de fichas financeiras dos Senadores e funcionários. 



3. DA DIRETORIA DA BIBLIOTECA 

Art. 17 – À Diretoria da Biblioteca compete: 

a) a catalogação e conservação dos livros que constituem a Biblioteca do Senado; 

b) a organização e controle do serviço de consulta às obras da Biblioteca; 

c) a manutenção dos livros necessários à escrituração de aquisições, doações e permutas de 
publicações; 

d) a organização mensal de uma lista de livros a serem adquiridos e apresentação da mesma, como 
indicação, ao Diretor-Geral; 

e) a organização de um índice completo da legislação federal, por ordem cronológica e por ordem 
alfabética de assuntos, trazendo-o permanentemente em dia. 

4. DA DIRETORIA DO ARQUIVO 

Art. 18 – À Diretoria do Arquivo compete: 

a) o arquivamento e catalogação de todos os documentos que lhe forem remetidos e que ficarão sob 
sua guarda; 

b) o desarquivamento desses documentos, quando necessário, e a manutenção de um serviço de 
cargas para responsabilidade das pessoas que estiverem de posse de documentos pertencentes ao 
Arquivo; 

c) a guarda, em depósito, das publicações ordenadas pelo Senado para constituição de seus Anais e 
coleções de documentos parlamentares, sinopses, avulsos e outras publicações oficiais destinadas à 
distribuição aos Senadores; 

d) organização de um registro especial destinado às publicações em depósito, consignando 
quantidade e qualidade. 

Do Serviço Médico 

Art. 19 – O Serviço Médico, composto de um médico e de um enfermeiro, nomeados pela Comissão 
Diretora, com a aprovação do Senado, destina-se a prestar assistência aos Senadores e funcionários do 
Senado, dentro ou fora do Palácio Monroe, de acordo com as prescrições deste Regulamento. 

Do Serviço de Segurança 

Art. 20 – O policiamento do edifício do Senado e suas dependências compete privativamente à 
Comissão Diretora, sob a superintendência do 1º-Secretário. 

Parágrafo único – A chefia desse serviço poderá ser exercida em comissão por um funcionário da 
Secretaria ou da Polícia requisitado por determinação da Comissão Diretora, ao qual ficará subordinado 
todo o pessoal posto à disposição do Senado para a segurança e policiamento do mesmo. 

Art. 21 – Se algum incidente se verificar em qualquer das dependências do edifício do Senado 
Federal, deverá ser imediatamente comunicado ao Diretor-Geral, que, dada a sua gravidade, o levará ao 
conhecimento do 1º-Secretário, para que sejam tomadas as providências necessárias. 

Parágrafo único – As pessoas que se portarem inconvenientemente serão convidadas a retirar-se do 
edifício quando a isso compelidas, caso não atendam ao convite, que deverá ser feito em termos corteses. 

Art. 22 – Se em qualquer das dependências do edifício se cometer algum delito, será imediatamente 
efetuada a prisão do delinqüente, abrindo-se inquérito sob a direção de um dos membros da Comissão 
Diretora designado pelo seu Presidente. 

Parágrafo único – Nesse inquérito, em que deverão ser observadas as leis e regulamentos policiais 
do Distrito Federal, no que lhe forem aplicáveis, servirá como escrivão um funcionário da Secretaria 
designado pelo Presidente do inquérito. 

Da Zeladoria do Patrimônio 

Art. 23 – À Zeladoria do Patrimônio compete: 

1) dirigir a conservação e a limpeza de todas as dependências do edifício, seus móveis e objetos; 

2) fiscalizar e conservar os serviços de telefones, elevadores, iluminação, depósitos e jardins; 



3) executar qualquer outro serviço que lhe seja determinado pelo Diretor-Geral e pelo da respectiva 
Vice-Diretoria. 

Do Almoxarifado 

Art. 24 – Ao Almoxarifado compete: 

a) receber todo o material de expediente e de consumo adquirido pelo Senado; 

b) organizar a escrituração do material existente no Almoxarifado, de modo a poder informar, de 
pronto, sobre a sua situação; 

c) manter em perfeito estado de conservação o material sob sua guarda, classificando-o e 
providenciando o seu suprimento no devido tempo; 

d) atender prontamente aos pedidos de material, por escrito, pelas diversas Diretorias, fazendo as 
entregas mediante recibo. 

Da Portaria 

Art. 25 – À Portaria compete: 

a) a abertura e fechamento das portas do edifício nas horas designadas para início e encerramento 
do expediente; 

b) o recebimento e expedição de toda correspondência, mediante protocolo: 

c) o recebimento e expedição de publicações; 

d) a organização das listas de residências dos Senadores e funcionários, para apresentação ao 
Serviço de Contabilidade; 

e) a superintendência dos serviços dos auxiliares de portaria, contínuos, serventes e ascensoristas, 
em todo o edifício; 

f) a fiscalização do serviço de ingresso no edifício;  

g) o hasteamento da bandeira; 

h) auxiliar o serviço de manutenção da ordem em todo o edifício do Senado; 

i) qualquer outro serviço que seja determinado pelo Diretor-Geral e pelo da respectiva Vice-Diretoria. 

II – DA VICE-DIRETORIA LEGISLATIVA 

1. DA DIRETORIA DA TAQUIGRAFIA 

Art. 26 – À Diretoria da Taquigrafia compete o registro taquigráfico, a tradução e a redação dos 
trabalhos das Sessões do Senado. 

Parágrafo único – Os Presidentes das Comissões, em casos excepcionais, poderão requisitar à 
Comissão Diretora os taquígrafos que julgarem necessários aos respectivos serviços. 

Art. 27 – Compete ainda à Diretoria de Taquigrafia dirigir a revisão de todos os trabalhos diários, 
destinados a publicação no Diário do Congresso Nacional. 

2. DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO 

Art. 28 – A Diretoria de Orçamento, que funcionará junto à Comissão de Finanças, terá a seu cargo 
todos os serviços pertinentes aos trabalhos da elaboração orçamentária e assuntos financeiros e 
econômicos submetidos ao Senado, competindo-lhe: 

a) instruir todas as proposições de caráter financeiro, organizando quadros e estatísticas sobre 
impostos, taxas e outros assuntos que possam servir de base aos estudos dos Relatores; 

b) organizar e manter em dia, por meio de fichário e arquivos, o andamento das proposições da 
Câmara e do Senado, submetidas ao estudo da Comissão de Finanças; 

c) indicar à Diretoria da Biblioteca as obras especializadas sobre Economia e Finanças, a fim de 
atender às necessidades da Comissão de Finanças; 

d) instruir todos os processos relativos ao orçamento; 

e) articular as propostas parciais de orçamento depois de aprovadas pela Comissão; 



e) artícular as propostas parciais de orçamento depois de aprovadas pela Comissão: 

f) preparar, de acordo com o vencido na Comissão de Finanças, o projeto de orçamento geral da 
União; 

g) manter a Comissão de Finanças a par do desenvolvimento da execução orçamentária; 

h) planejar trabalhos de interesse para a organização dos serviços orçamentários; 

i) organizar esquemas, quadros e estatísticas para servirem de base aos estudos dos Relatores;. 

Art. 29 – Para o perfeito desempenho dos serviços a seu cargo, poderá a Diretoria de Orçamento ser 
assistida por técnicos requisitados aos Ministérios ou ao Departamento Administrativo do Serviço Público. 

3. DA DIRETORIA DA ATA E SINOPSES 

Art. 30 – À Diretoria da Ata e Sinopses compete: 

a) redigir as Atas das Sessões do Senado; 

b) redigir e organizar os originais destinados a publicação no Diário do Congresso Nacional ou em 
avulsos; 

c) auxiliar a Mesa durante as Sessões, no que for de sua competência; 

d) executar qualquer outro serviço determinado pela Mesa, pela Diretoria-Geral e Vice-Diretoria; 

e) organizar a sinopse dos trabalhos do Senado; 

f) organizar o expediente a ser lido em Plenário, inclusive os pareceres das Comissões; 

g) numerar as proposições de acordo com o que prescreve o Regimento; 

h) pôr ementa nos projetos que não a tenham, de conformidade com a exigência regimental. 

i) organizar o material dos avulsos e providenciar a sua publicação e distribuição. 

j) encaminhar ao Departamento de Imprensa Nacional todo o material destinado à publicação, 
inclusive a Ordem do Dia, cuja distribuição será feita antes da Sessão do Plenário. 

k) encaminhar às Comissões as proposições e demais papéis que lhes tenham sido distribuídos pela 
Mesa e encaminhar a esta os pareceres e demais papéis que lhe devam ser presentes, recebidos daquelas; 

I) organizar o protocolo especial do movimento dos papéis que transitarem pelas Comissões. 

4. DA DIRETORIA DE ANAIS E DOCUMENTOS PARLAMENTARES 

Art. 31 – À Diretoria de Anais e Documentos Parlamentares compete: 

a) a organização em volumes, por ordem cronológica, das Atas das Sessões do Senado e sua 
publicação mensal; 

b) a organização, em volumes, dos documentos parlamentares publicados pelo Diário do Congresso 
Nacional que, pela sua relevância, mereçam publicação à parte; 

c) a redação e organização dos originais destinados ao Departamento de Imprensa Nacional 
referentes às publicações de Anais e Documentos Parlamentares; 

d) a revisão de provas tipográficas, paginação e organização dos índices dos volumes em vias de 
publicação; 

e) a revisão de discursos e outros trabalhos a serem publicados nos Anais ou na Coleção de 
Documentos Parlamentares. 

CAPÍTULO III 

Da Execução das Serviços 

I – DA VICE-DIRETORIA ADIMINISTRATIVA DA DIRETORIA DO EXPEDIENTE 

Da Seção de Expediente 

Da Correspondência Recebida 



Art. 32 – Toda correspondência oficial destinada ao Senado, inclusive os documentos trazidos em 
mão pelos interessados, será recebida pela Portaria, que providenciará sobre o seu encaminhamento 
imediato ao Diretor Geral, a quem compete dar-lhe destino. 

§ 1º – A abertura da correspondência será feita pelo 1º-Secretário ou pelo Diretor-Geral, nos termos 
da letra e do art. 10 do Regimento interno. 

§ 2º – A correspondência que tiver a nota “confidencial” ou "reservada” deverá ser encaminhada 
intacta ao seu destinatário. 

Art. 33 – Despachada a correspondência, será ela distribuída e encaminhada de acordo com os 
despachos recebidos. 

Art. 34 – A correspondência do Senado será expedida depois de devidamente protocolada e 
numerada, extraindo-se as cópias para o respectivo arquivamento. 

Da Correspondência a Expedir 

Art. 35 – A correspondência da Mesa será redigida pela Seção de Expediente ou pelo Secretário da 
Presidência, quando assim convier. A correspondência das Comissões será redigida pelo respectivos 
Secretários. 

Art. 36 – A correspondência do Senado com o Presidente da República, com o Presidente do 
Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e com as autoridades estrangeiras de equivalente 
categoria será assinada pelo Presidente do Senado (art. 8º, letra q, do Regimento Interno). 

§ 1º – A correspondência destinada ao Presidente da Câmara dos Deputados será assinada pelo 
Vice-Presidente do Senado (art. 9º, letra e, do Regimento Interno). 

§ 2º – Salvo  nos  casos  do artigo  anterior,  a  correspondência  do   Senado  será  assinada  pelo 
1º-Secretário (artigo 10, letra d, do Regimento interno). 

§ 3º – O Senado se corresponderá: 

a) com o Presidente da República, por meio de Comissão ou mensagem com assinatura do seu 
Presidente; 

b) com a Câmara dos Deputados, por meio de Comissão ou por ofício assinado pelo 1º-Secretário do 
Senado e dirigido ao 1º-Secretário daquela Casa; 

c) com os Ministros de Estado, por intermédio de suas Comissões, em conferência ou por escrito, ou 
por ofício, com assinatura do 1º-Secretário; 

d) com os Governadores ou autoridades equivalentes, por meio de ofício ou telegrama, em nome da 
Mesa, com assinatura do 1º-Secretário. 

Art. 37 – A correspondência dirigida aos diretores de Departamento, entidades autárquicas, chefes 
de serviço e, em geral, a correspondência da Secretaria serão assinadas pelo Diretor Geral. 

Da Expedição e Arrecadação de Documentos 

Art. 38 – Todos os documentos expedidos pela Seção de Expediente serão devidamente 
protocolados, devendo o destinatário, ou quem suas vezes fizer no momento da recepção, assinar recibo 
em livro especial. 

Art. 39 – No fim da Sessão Legislativa, o Chefe da Seção de Expediente providenciará para que lhe 
sejam devolvidos todos os documentos que ainda dependam de deliberação do Senado e de estudo das 
Comissões, fazendo-os recolher ao Arquivo para sua guarda durante as férias parlamentares. 

§ 1º – De idêntica maneira procederão os Secretários das Comissões, em nome dos respectivos 
Presidentes, em relação aos papéis que lhes estejam afetos. 

§ 2º – Se algum Senador deixar o lugar que exercer em qualquer Comissão, sem devolver 
documentos pertencentes ao Senado, o respectivo secretário, de ordem do Presidente da mesma, 
providenciará a sua arrecadação. 

Dos Autógrafos 

Art. 40 – Os autógrafos das resoluções legislativas serão manuscritos ou datilografados, não 
podendo conter rasuras nem entre linhas. 



§ 1º – Quando as resoluções tiverem grande número de artigos ou parágrafos, poderão ser impressas 
em papel apergaminhado, recebendo, então, as assinaturas dos membros da Mesa. 

§ 2º – Os autógrafos, quando destinados à Presidência da República, serão feitos em três vias, e em 
uma, quando destinados à Câmara dos Deputados. 

§ 3º – Os autógrafos, quando datilografados, deverão ser submetidos à assinatura dos membros da 
Mesa dentro das 72 horas do recebimento das proposições pela Diretoria do Expediente. 

Das Comissões 

Art. 41 – No início de cada Sessão Legislativa, serão organizadas novas listas das Comissões 
Permanentes e Especiais, com os nomes parlamentares de seus membros, dos respectivos Presidentes, 
Vice-Presidentes, Relatores permanentes, quando houver, e os dos Secretários, com Indicação das datas 
de suas reuniões ordinárias. 

Art. 42 – Os Secretários, que serão designados pela Diretoria-Geral na forma do art. 172, nº 6, com 
exceção dos que servirem na Comissão de Finanças e na de Constituição e Justiça, exercerão as suas 
funções sem prejuízo dos trabalhos da seção em que estiverem lotados. 

§ 1º – Para cada uma das Comissões haverá um móvel destinado à guarda de seu expediente, do 
protocolo, do livro de Atas e de todos os documentos que lhe forem remetidos. 

§ 2º – Nas salas das Comissões, durante as suas reuniões, somente terão ingresso os Senadores, 
Deputados, funcionários em serviço e os representantes da imprensa junto ao Senado, sendo proibido o de 
quaisquer outras pessoas, salvo autorização dos respectivos Presidentes. 

§ 3º – Por determinação dos respectivos Presidentes, serão fornecidas, no final das reuniões das 
Comissões, resenhas dos trabalhos aos representantes da imprensa acreditados junto ao Senado, 
cumprindo ao Diretor-Geral designar um funcionário com aquela incumbência especial para as Comissões 
de Finanças e de Constituição e Justiça. 

§ 4º – Ressalvada a exceção do parágrafo anterior, compete aos Secretários das Comissões o 
desempenho dos encargos no mesmo previstos. 

Art. 43 – O serviço de secretariar Comissões compreende: 

1) a organização de seu protocolo, contendo: 

a) data de entrada dos papéis na Comissão; 

b) data de sua distribuição aos Relatores e os nomes destes; 

c) o seu andamento na Comissão e os incidentes que ocorrerem; 

d) data de saída dos papéis da Comissão e o seu destino; 

2) As Atas das reuniões, que deverão ser lavradas em livros especiais ou datilografadas e publicadas 
no Diário do Congresso Nacional dentro do prazo de 5 dias, conterão: 

a) dia e hora em que se realizar a reunião; 

b) os nomes dos membros que comparecerem e dos que não comparecerem com causa justificada 
ou sem justificação; 

c) a distribuição das matérias por assuntos e Relatores; 

d) as conclusões dos pareceres lidos; 

e) referências sucintas aos debates e aos relatórios; 

f) os pedidos de vista, adiamento, diligência e outras providências que forem determinadas, salvo 
quando não se considere conveniente a divulgação da matéria (art. 57-F do Regimento interno). 

3) as providências para a publicação dos trabalhos da Comissão e dos avulsos necessários; 

4) a elaboração da correspondência da Comissão; 

5) a manutenção e conservação do arquivo da Comissão e sua transferência ao do Senado, logo que 
estejam findos os trabalhos da mesma. 

§ 1º – A Ata da última reunião ordinária ou extraordinária será redigida de tal modo que possa ser 
submetida à discussão e aprovação antes de encerrados os trabalhos da Comissão. 



§ 2º – As Atas serão encadernadas separadamente para cada Comissão e remetidas ao Arquivo do 
Senado no fim da Sessão Legislativa. 

Da Seção do Protocolo e Informações 

Art. 44 – Os documentos submetidos à apreciação do Senado serão protocolados em livros especiais 
ou em fichas na Secretaria e em cada uma das Comissões a que, por despacho da Mesa, se destinarem. 

§ 1º – O protocolo registrará: 

a) o número de entrada do documento e a data de entrada na seção; 

b) o assunto em súmula; 

c) o despacho da Mesa; 

d) a data de distribuição e nome do respectivo Relator; 

e) a data, o número do parecer e sua indicação sintética; 

f) todos os incidentes por ele determinados em Comissões; 

g) o seu andamento em Plenário, com todos os pormenores, com  os nomes dos oradores que dele 
se ocuparem; 

h) a data de sua remessa à Câmara dos Deputados ou à sanção; 

i) o número do decreto de sanção ou promulgação e sua data; 

j) a data da publicação oficial do veto, se houver; 

k) o andamento do veto, com todos os pormenores. 

§ 2º – Haverá livros especiais ou fichas para o registro, que deverá ser feito em numeração sucessiva 
das proposições, projetos, indicações, requerimentos, pareceres, ofícios, mensagens e vetos; 

§ 3º – Além desse registro, será mantido um serviço de índice de fichas para facilitar, quanto possível, 
as informações solicitadas sobre o andamento de qualquer papel protocolado. 

§ 4º – Quando o documento a protocolar já houver sido protocolado em ano anterior, serão 
registrados os índices de todos os protocolos precedentes. 

§ 5º – Nenhum documento, inclusive proposições do ano anterior, deverá constituir objeto de 
deliberação em Plenário ou em Comissões sem ser novamente protocolado. 

DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE 

Da Seção Financeira 

Art. 45 – Todas as despesas do Senado serão fiscalizadas pelo 1º-Secretário (letra I do art. 10 do 
Regimento Interno). 

Parágrafo único – As despesas extraordinárias deverão ser autorizadas pela Comissão Diretora. 

Art. 46 – O Diretor-Geral da Secretaria será o tesoureiro das quantias votadas para as despesas 
ordinárias do Senado e manterá sob sua guarda as importâncias que receber para tal fim em cofre de 
segurança no próprio edifício do Senado ou as recolherá, a critério da Comissão Diretora, ao Banco do 
Brasil ou à Caixa Econômica. 

Art. 47 – A receita e a despesa da Secretaria serão escrituradas por dia, em livro “Caixa”, baseado no 
qual a Seção Financeira levantará, no mês de janeiro de cada ano, o balanço geral do exercício anterior e 
os balancetes mensais. 

Parágrafo único – Os balancetes mensais, depois de visados pelo Diretor-Geral, serão encaminhados 
ao Vice-Presidente do Senado, e, trimestralmente, será elaborado um balancete e submetido a exame e 
aprovação da Comissão Diretora. 

Art. 48 – O fornecimento de qualquer material destinado à Secretaria será feito mediante 
concorrência pública ou administrativa, podendo, porém, sempre que for conveniente ao Serviço e a juízo 
do 1º-Secretário, ser dispensada esta formalidade. 

§ 1º – Qualquer compra de material só poderá ser feita mediante pedido assinado pelo Diretor-Geral. 



§ 2º – Os pedidos da Secretaria serão extraídos em três vias, uma das quais ficará arquivada e as 
duas outras serão enviadas ao fornecedor, que juntará uma à fatura como recibo do material fornecido, 
passado pelo funcionário que tiver feito a sua conferência. 

Art. 49 – Salvo pequenas despesas da Portaria, nenhuma outra poderá ser efetuada sem que o 
respectivo pedido tenha sido previamente registrado. 

Parágrafo único – O registro do pedido consiste em sua cópia integral no livro competente. 

Art. 50 – Nenhum pagamento poderá ser realizado sem estar convenientemente processado. 

§ 1º – Qualquer pagamento feito sem o devido processamento será levado à conta do funcionário que 
o tiver efetuado. 

§ 2º – As pequenas despesas da Portaria ficam excetuadas da obrigação de que trata o presente 
artigo. 

Art. 51 – Pela verba “Material” correrão apenas as despesas cujo custeio esteja previsto e 
devidamente dotado em suas subconsignações. 

Parágrafo único – Todas as despesas extraordinárias correrão por conta de crédito especialmente 
concedido pelo Congresso Nacional. 

Art. 52 – Além do livro “Caixa”, manterá a Seção Financeira livros especiais para registro de editais 
de concorrência, minutas de contratos, registro de pedidos de material e os demais que forem necessários. 

Art. 53 – Anualmente, a Seção Financeira apresentará ao Diretor-Geral um estudo que permita a 
elaboração do orçamento para o ano seguinte, em tempo de ser o mesmo submetido ao Congresso 
Nacional, por ocasião da votação do Orçamento Geral da República. 

Da Seção do Pessoal 

Art. 54 – Competem à Seção do Pessoal os serviços relacionados com o movimento do pessoal, 
devendo para tal fim ser mantido rigorosamente em dia o livro destinado ao assentamento dos funcionários. 

§ 1º – Do livro de assentamentos, que deverá ser aberto e encerrado pelo Diretor-Geral, constarão 
todos os incidentes da vida funcional de cada um dos funcionários, sendo devidamente anotadas as datas 
de suas nomeações, promoções, faltas ao serviço, penalidades, elogios, etc. 

§ 2º – Nos casos de promoção ou aposentadoria, a Seção fornecerá, baseada nos assentamentos, as 
informações necessárias á verificação do merecimento ou contagem de tempo do funcionário. 

Art. 55 – A Seção providenciará a publicação dos atos oficiais referentes ao pessoal da Secretaria. 

Parágrafo único – Anualmente, dentro do primeiro trimestre de cada Legislatura, será Publicada no 
Diário do Congresso Nacional a relação total dos funcionários da Secretaria, em escala hierárquica, 
constando o seu tempo de serviço na classe, no Senado e no Serviço Público. 

Art. 56 – A Seção lavrará os termos de "Declaração da Família” e, mediante despacho da Comissão 
Diretora, fornecerá aos interessados certidões de tempo de serviço ou quaisquer outras relacionadas com o 
pessoal. 

Da Seção de Controle 

Art. 57 – Mensalmente, a Seção de Controle organizará um mapa de freqüência, consignando todas 
as faltas não abonadas, nos termos do presente Regulamento. 

§ 1º – O mapa será organizado pelos livros de ponto e servirá de base para a confecção das folhas 
de pagamento. 

§ 2º – Nas folhas de pagamento mensal dos funcionários da Secretaria, só poderão ser abonadas 
pelo Diretor-Geral até três faltas, devidamente justificadas. 

Art. 58 – A Seção organizará, mensalmente, as folhas de subsídios dos Senadores e vencimentos 
dos funcionários, a serem pagas pelo Tesouro Nacional. 

Art. 59 – Deverá a Seção manter os livros necessários ao serviço de controle de descontos em folha, 
organizar e manter em dia o serviço de fichas financeiras dos Senadores e funcionários da Secretaria. 

Parágrafo único – Baseada em seus livros e fichas, a Seção expedirá atestados para empréstimos ou 
qualquer outro fim. 



DA DIRETORIA DA BIBLIOTECA 

Da Biblioteca 

Art. 60 – A Diretoria da Biblioteca, que terá a seu cargo a incumbência de adquirir, organizar e manter 
atualizadas as coleções de obras nacionais e estrangeiras e outras publicações necessárias aos trabalhos 
do Senado, compreenderá as seguintes seções: 

I – Seção de Classificação, Catalogação e Conserva; 

II – Seção de Consultas e Empréstimos; 

III– Seção de Referência Legislativa. 

Da Classificação, Catalogação e Conserva 

Art. 61 – À Seção de Classificação, Catalogação e Conserva compete: 

a) classificar e catalogar as publicações, organizando os fichários e catálogos destinados aos 
consulentes e os catálogos e fichários auxiliares necessários aos serviços da Biblioteca; 

b) manter três catálogos de livros: um sistemático (decimal) um alfabético (nominal e por assuntos) e 
um topográfico. Os dois primeiros serão organizados em cartões ou fichas datilografadas ou manuscritas e 
o último em folhas que deverão ser oportunamente encadernadas; 

c) manter em perfeito estado de conservação todas as obras, documentos e material bibliográfico, 
providenciando a encadernação dos volumes, de modo a facilitar a sua conservação e consulta. 

Parágrafo único – O catálogo alfabético será impresso e distribuído aos Senadores e funcionários. 

Das Consultas e Empréstimos 

Art. 62 – À Seção de Consultas e Empréstimos compete: 

a) organizar o serviço de consultas às obras da Biblioteca, orientando os consulentes e prestando-
lhes os necessários esclarecimentos; 

b) franquear a sala de leitura e os livros e outras publicações às pessoas que tenham o direito de 
consultá-los; 

c) controlar o serviço de empréstimo e retiradas das obras da Biblioteca, organizando para isso um 
fichário especial; 

d) manter um serviço de estatística das consultas feitas, com a indicação das obras consultadas; 

e) anotar as faltas de coleções e livros, a fim de providenciar, por intermédio do Diretor da Biblioteca, 
as aquisições necessárias; 

f) providenciar a devolução à Biblioteca dos livros retirados para consulta, uma vez terminado o prazo 
do empréstimo, levando ao conhecimento do Diretor as recusas ou dificuldades que surgirem a respeito. 

Parágrafo único – Somente o Presidente do Senado e os Senadores poderão retirar livros da 
Biblioteca por empréstimo. 

Da Referência Legislativa 

Art. 63 – À Seção de Referência Legislativa compete: 

a) organizar e manter em dia o fichário de legislação, assim como o registro de leis federais, por 
ordem numérica. 

b) fornecer as leis citadas em projetos e pareceres, ou solicitadas por qualquer Senador ou 
Comissão; 

c) executar trabalhos bibliográficos sobre assuntos em andamento no Senado. 

Art. 64 – O Diretor da Biblioteca terá a seu cargo superintender os trabalhos das diversas seções, 
inclusive a organização, seleção, catalogação e permuta de livros, publicações, documentos e outros 
materiais bibliográficos, propondo ao Diretor-Geral a aquisição de livros, publicações e qualquer material 
que for necessário à Biblioteca. 

DA DIRETORIA DO ARQUIVO 

Do Arquivamento 



Do Arquivo 

Art. 65 – Ao encerrar-se a Sessão Legislativa, todos os documentos que ainda dependam de 
deliberação do Senado ou de estudo das Comissões serão remetidos ao Arquivo, pela Seção do 
Expediente, para sua guarda durante as férias parlamentares. 

Art. 66 – Todos os documentos que estiverem com andamento findo serão imediatamente recolhidos 
à Diretoria do Arquivo e por esta acondicionados e devidamente catalogados, de forma a ser preservada a 
sua conservação e facilitar a sua busca. 

Art. 67 – Todos os documentos enviados à Diretoria do Arquivo deverão ser relacionados em 
protocolo e entregues mediante recibo. 

Art. 68 – Os documentos que instruírem petições ou representações dirigidas ao Senado e que não 
tenham de ser enviados à Câmara dos Deputados serão recolhidos ao Arquivo. 

§ 1º – Tais  documentos  só  poderão  ser  restituídos  a  quem de direito mediante de despacho do 
1º-Secretário e recibo do interessado no próprio requerimento de restituição. 

§ 2º – Tratando-se de documento que haja servido de base a qualquer Resolução do Senado, não 
será permitida a sua devolução, podendo-se, entretanto, fornecer certidão autêntica do inteiro teor do 
mesmo. 

Do Desarquivamento 

Art. 69 – No início de cada Sessão Legislativa, mediante requisição escrita do Chefe da Seção do 
Expediente, ser-lhe-ão devolvidos todos os documentos que ainda dependam de deliberação do Senado ou 
de estudo das Comissões e tenham sido recolhidos à guarda do Arquivo durante as férias parlamentares. 

Art. 70 – Os documentos que tenham sido definitivamente arquivados por despacho da Mesa ou por 
determinação do seu andamento só poderão ser desarquivados mediante ordem escrita do 1º-Secretário 
para atender a pedido de orador na tribuna ou a requisição de Presidente de Comissão. 

§ 1º – Tais documentos poderão ser consultados pelos Senadores e pelos funcionários do Senado, 
devendo, quanto a estes, preceder autorização do 1º – Secretário ou do Diretor-Geral. 

§ 2º – A consulta será feita no próprio Arquivo, de onde é expressamente proibida a retirada de 
qualquer documento, salvo nos casos previstos por este artigo. 

Das Publicações em Depósito 

Art. 71 – O Diretor do Arquivo fará organizar um registro especial especificando qualidade e 
quantidade das publicações confiadas à sua guarda. 

§ 1º – As retiradas de exemplares serão anotadas no livro de registro, de modo que se possa, a 
qualquer momento, conhecer as quantidades em estoque. 

§ 2º – O fornecimento de exemplares far-se-á sempre mediante pedido escrito ao Diretor do Arquivo. 

Do Serviço Médico 

Art. 72 – Ao Serviço Médico, que será desempenhado por um Médico com o auxilio de um 
Enfermeiro, compete: 

1) Permanecer no edifício durante o tempo do expediente a fim de prestar assistência aos Senadores 
e funcionários do Senado. 

2) Examinar os funcionários que deixem de comparecer ao Senado sob alegação da doença, bem 
como os que, por esse motivo, tiverem necessidade de se retirar do Serviço. 

3) Proceder a exame nos candidatos aos concursos para o ingresso no Senado, fornecendo os 
respectivos atestados. 

4) Examinar os funcionários que, por motivo de saúde, necessitem licenciar-se, fornecendo o 
respectivo atestado, onde será especificada a natureza da doença e o tempo necessário ao seu tratamento. 

5) Tomar parte nas juntas médicas que se constituírem para o exame de funcionários, nos casos de 
aposentadoria e outros em que essa medida se fizer necessária. 

Do Serviço de Segurança 



Art. 73 – Ao Serviço de Segurança, que se encarregará do policiamento do edifício do Senado e suas 
dependências, compete: 

1) Dirigir e fiscalizar o serviço de policiamento do edifício. 

2) Auxiliar, quando necessário, o pessoal da Portaria a fiscalizar o ingresso no edifício do Senado e 
suas dependências. 

3) Fazer cumprir as ordens expedidas pela Comissão Diretora, pelo seu Presidente, pelos Secretários 
do Senado e pelo Diretor-Geral da Secretaria. 

4) Fiscalizar o acesso ao Plenário, antes e durante as Sessões, e às Comissões, quando reunidas. 

5) Lavrar autos de flagrante de delito ou de contravenções, de acordo com as determinações da 
Comissão Diretora. 

Do Policiamento 

Art. 74 – O policiamento do edifício e suas dependências compete privativamente à Comissão 
Diretora, sob a direção do seu Presidente, sem intervenção de qualquer outro Poder. 

Parágrafo único – O policiamento será feito pela polícia privativa do Senado ou pelos elementos da 
Força Pública requisitados para tal fim e postos à inteira e exclusiva disposição da Mesa do Senado (art. 
197 do Regimento Interno). 

Art. 75 – O Chefe de Segurança, a quem incumbe dirigir o policiamento, será nomeado, em 
comissão, pela Comissão Diretora. 

Art. 76 – Caso se verifique qualquer incidente nas dependências do edifício, será o mesmo 
imediatamente comunicado ao Diretor-Geral, que, a seu critério e dada a gravidade do incidente, o levará ao 
conhecimento do 1º – Secretário para que sejam tomadas as providências necessárias. 

Parágrafo único – Serão afastadas do edificio do Senado as pessoas que se portarem 
inconvenientemente ou perturbarem a Sessão com manifestações de aplauso ou protesto. 

Art. 77 – Caso seja cometido algum delito em qualquer dependência do Senado, será imediatamente 
preso o delinqüente, procedendo-se a inquérito, sob a direção de um dos Membros da Comissão Diretora, 
mediante designação do respectivo Presidente. 

§ 1º – O inquérito terá andamento rápido, observando-se na medida do possível os regulamentos 
policiais e a legislação processual em vigor. Servirá como escrivão um funcionário da Secretaria. 

§ 2º – Terminado o inquérito, serão os autos remetidos à autoridade competente acompanhados de 
ofício do 1º – Secretário. 

Art. 78 – É expressamente proibido o porte de armas em qualquer dependência do edifício do 
Senado. 

Parágrafo único – Qualquer arma encontrada em poder de pessoa que se ache no interior do edifício 
será apreendida e entregue ao Diretor-Geral, que lhe dará o destino conveniente. 

Da Zeladoria do Patrimônio 

Art. 79 – A Zeladoria do Patrimônio fará, em livro próprio, rubricado pelo Diretor-Geral, inventário de 
todos os móveis existentes no edifício do Senado, inclusive tapeçarias e objetos de adornos, automóveis, 
relógios e quaisquer aparelhos, os quais ficarão sob sua imediata responsabilidade. 

Art. 80 – Compete à Zeladoria do Patrimônio: 

a) zelar pela limpeza e conservação do edifício, dos móveis e de todo o material existente; 

b) receber os móveis e material permanente adquiridos, registrando-os em livro próprio e dando-Ihes 
o devido destino; 

c) providenciar, com o pessoal que for posto à sua disposição, a limpeza das dependências do 
edifício, que será feita, pelo menos, uma vez por dia, pela manhã e, sempre que houver Sessão noturna, 
depois da Sessão Ordinária. 

Do Almoxarifado 

Art. 81 – Será mantido, no Almoxarifado, um depósito convenientemente provido de todo o material 
necessário aos diversos serviços do Senado. 



§ 1º – Esse material terá sua entrada, assim como a sua retirada, escriturada em livros ou fichas 
próprios, onde se registrarão as espécies, as quantidades e as datas de entrada e retirada. 

§ 2º – Nenhum material poderá ser retirado do Almoxarifado senão mediante pedida, devidamente 
assinado pelo chefe de serviço a que se destinar o material requisitado, e com o visto do Diretor da 
Contabilidade. 

Da Portaria 

Art. 82 – Os serviços da Portaria estarão a cargo do respectivo chefe, responsável pela sua boa 
execução perante o Diretor-Geral, a quem prestará cantas e comunicará qualquer ocorrência sobre a qual 
tenha de solicitar providências. 

Art. 83 – O Porteiro designará, com aprovação do Diretor-Geral, os funcionários ou auxiliares da 
Portaria que se incumbirão da abertura e do fechamento das portas do edifício nas horas determinadas 
neste Regulamento ou pela Comissão Diretora para início dos trabalhos de limpeza e de expediente. 

Art. 84 – Toda a correspondência do Senado será, na forma determinada neste Regulamento, 
recebida e expedida pela Portaria, que responderá pela sua perfeita distribuição e expedição, devendo para 
isso possuir livros especiais de protocolo. 

De Remessa e Recebimento de Publicações 

Art. 85 – A remessa de publicações do Senado a Senadores, Deputados, autoridades e institutos 
nacionais e estrangeiros será feita mediante registro e de acordo com as instruções do Diretor-Geral. 

Parágrafo único – Pela mesma forma será feita a distribuição pelos Senadores das publicações 
oficiais para este fim enviadas ao Senado. 

Das Listas de Residências 

Art. 86 – No início de cada Sessão Legislativa, a Portaria organizará uma relação, que será impressa, 
de todos os Senadores, por Estados, com os nomes por extenso, endereços e números de telefone. Lista 
idêntica será feita de todo o pessoal da Secretaria. 

§ 1º – No decurso da Sessão Legislativa, será feita a anotação de qualquer modificação de endereço 
de Senador ou funcionário da Secretaria. 

§ 2º – A Portaria providenciará para que os Senadores que se ausentarem durante a Sessão 
Legislativa ou no interregno das Sessões deixem registrados seus endereços para o caso de tornar-se 
necessária qualquer comunicação oficial ou remessa de correspondência. 

§ 3º – No Início da Sessão Legislativa, a Portaria providenciará para que sejam remetidas cópias das 
listas de residência de Senadores ao Departamento de Imprensa Nacional e ao Departamento dos Correios 
e Telégrafos. 

Da Distribuição do Pessoal 

Art. 87 – Todo o pessoal da Portaria será distribuído pelos diferentes Serviços, de acordo com as 
determinações do Diretor-Geral. 

§ 1º – Não haverá discriminação de serviços entre o pessoal do Portaria, devendo os seus 
funcionários executar os serviços determinados pelo Diretor-Geral, de acordo com as necessidades do 
momento, substituindo-se uns aos outros. 

§ 2º – O Chefe da Portaria escalará o pessoal encarregado da limpeza e conservação do edifício, 
seus móveis e dependências, ficando o mesmo diretamente subordinado ao Zelador do Patrimônio que, 
com o seu ajudante, dirigirá tais serviços. 

§ 3º – O pessoal destinado à limpeza e conservação do prédio só poderá receber novas 
determinações de serviços quando estiver ficando o mesmo diretamente subordinado ao Zelador do 
Patrimônio, 

Do Recinto das Sessões 

Art. 88 – No recinto, durante as horas de Sessão, só terão ingresso, além dos Senadores, os 
Deputados e os funcionários da Secretaria, quando ali estiverem em serviço. 

§ 1º – Durante todo o tempo de Sessão, haverá contínuos à disposição da Mesa e dos Senadores, no 
recinto e suas entradas, cabendo-lhes, além de atender às ordens do serviço, vedar a entrada de pessoas 
estranhas. 



§ 2º – Mesmo depois de terminada a Sessão, permanecerão eles no recinto enquanto ai estiverem 
Senadores ou funcionários em serviço. 

Dos Gabinetes 

Art. 89 – Nos Gabinetes dos Membros da Mesa e no do Diretor-Geral haverá pessoal da Portaria a 
serviço privativo dos mesmos. 

Parágrafo único – Com exceção dos Senadores e funcionários em serviço nos mesmos, nenhuma 
outra pessoa poderá penetrar nos Gabinetes sem licença prévia. 

Das Salas das Comissões 

Art. 90 – Os contínuos designados para servirem junto às Comissões ficam responsáveis pela boa 
ordem e asseio das salas em que se efetuarem as reuniões. 

Das Salas de Palestra e Leitura 

Art. 91 – As salas de palestra e de leitura são privativas dos Senadores e nelas só terão ingresso os 
funcionários, quando em serviço, os representantes da imprensa acreditados junto ao Senado, os Suplentes 
de Senadores, os ex-Senadores, os Deputados e ex-Deputados. 

Parágrafo único – Aos funcionários da Portaria destacados para nelas servirem incumbem a 
fiscalização do ingresso e as providências necessárias para que sejam as mesmas conservadas em perfeita 
ordem e limpeza. 

Da Sala de Chapéus 

Art. 92 – A sala destinada à guarda dos chapéus dos Senadores fica sob a responsabilidade imediata 
do contínuo designado para nela servir. 

§ 1º – Nessa sala, além dos Senadores, somente poderão dar a guardar os seus chapéus os 
funcionários e os representantes da imprensa. 

§ 2º – O funcionário encarregado do serviço deverá estar em seu posto pelo menos uma hora antes 
das Sessões Ordinárias e, pelo menos, meia hora antes das Sessões Extraordinárias e das reuniões 
extraordinárias das Comissões e nele permanecerá até que todos se retirem. 

Da Sala de Café 

Art. 93 – Na sala de café, além dos Senadores, ou pessoas que os acompanharem, apenas terão 
ingresso os Suplentes de Senadores, os Deputados, os representantes da imprensa e pessoas gradas. 

Parágrafo único – O encarregado da sala de café será o responsável pelos utensílios e objetos que 
lhe forem confiados, devendo apresentar ao Chefe da Portaria, diariamente, depois de terminado o serviço, 
a relação dos objetos e utensílios que por acaso se tenham inutilizado, assim como a das sobras do 
material de consumo, a qual será remetida ao Diretor da Contabilidade, que providenciará as necessárias 
anotações no livro de estoque. 

Do Ingresso no Edifício 

Art. 94 – Será permitido o ingresso no edifício do Senado a qualquer pessoa decentemente trajada, 
sob fiscalização do Chefe da Portaria, auxiliado pelos seus subordinados e pelo pessoal encarregado do 
policiamento. 

Parágrafo único – Essas pessoas serão encaminhadas às Tribunas ou Galerias, quando desejarem 
assistir às Sessões, ou aguardarão nas respectivas salas de espera os Senadores ou funcionários com 
quem pretendam avistar-se, sendo vedado o ingresso às dependências privativas dos Senadores. 

Das Salas de Espera 

Art. 95 – Nas salas de espera somente poderão permanecer as pessoas que aguardarem Senadores 
ou funcionários, ficando responsáveis pela boa ordem das mesmas os funcionários que nelas servirem. 

Das Tribunas e Galerias 

Art. 96 – As tribunas especiais são destinadas às pessoas de distinção, senhoras, Deputados, 
Diplomatas, Magistrados, ex-Senadores e ex-Deputados e altos funcionários da administração pública. 

Parágrafo único – Haverá uma tribuna especialmente destinada aos jornalistas acreditados perante o 
Senado, na qual somente eles terão ingresso. 



Art. 97 – As galerias destinadas ao público serão franqueadas após a abertura da Sessão, só sendo 
permitida a entrada às pessoas decentemente trajadas e que não conduzam armas, bengalas, guardas-
chuva, pastas ou embrulhos. 

§ 1º – Os assistentes não poderão manifestar-se sobre as ocorrências do recinto. 

§ 2º – Os assistentes que perturbarem de qualquer maneira os trabalhos do Senado, aplaudindo ou 
protestando, serão forçados a sair imediatamente do edifício, e as galerias ou tribunas serão evacuadas por 
ordem do Presidente no caso de não serem atendidas as suas advertências. 

§ 3º – A vigilância das galerias será feita pela polícia privativa do Senado ou pelos representantes da 
Força Pública postos à disposição da Mesa. 

Dos Representantes da Imprensa 

Art. 98 – Os órgãos da imprensa diária desta Capital, as estações de rádio e as agências telegráficas, 
bem assim jornais dos Estados, a juízo do 1º – Secretário, poderão ter, cada qual, um representante no 
Senado Federal, inscritos em livro próprio, a cargo do Diretor-Geral. 

§ 1º – As credenciais dos representantes acima enumeradas, subscritas pela direção de cada uma 
das entidades representadas, deverão ser renovadas anualmente. Qualquer alteração verificada no 
decorrer da Sessão Legislativa será comunicada ao 1º – Secretário, para os fins necessários. 

§ 2º – Da inscrição constará o nome por extenso do representante, número de sua carteira de 
identidade e o órgão de publicidade que representar. 

§ 3º – Uma vez preenchidas essas formalidades, será fornecida uma carteira de ingresso especial, 
assinada pelo Diretor, na qual deverão figurar os nomes do portador e do órgão de publicidade que 
representar. 

§ 4º – É expressamente proibido a qualquer jornalista copiar ou extratar documentos do Senado sem 
prévia autorização da autoridade competente. 

§ 5º – As prerrogativas constantes deste Regulamento serão concedidas exclusivamente aos 
jornalistas que satisfizerem as exigências do presente artigo. 

Art. 99 – As credenciais referidas no artigo anterior poderão ser cassadas, por decisão da Comissão 
Diretora, quando a juízo da mesma essa medida se impuser. 

Parágrafo único – A decisão a respeito será comunicada ao órgão de publicidade de que for 
representante a pessoa atingida pela deliberação. 

Dos Telefones 

Art. 100 – Os aparelhos telefônicos do Senado Federal serão de uso privativo dos Senadores e 
funcionários da Casa e só poderão ser utilizados por pessoas estranhas ao serviço mediante prévia 
autorização. 

Dos Elevadores 

Art. 101 – Um dos elevadores do edifício será de uso privativo do Presidente do Senado e dos 
Senadores, reservando-se ainda durante o funcionamento das Sessões o elevador Interno para os 
taquígrafos de serviço no recinto. 

Parágrafo único – Os jornalistas terão ingresso pelo elevador que a eles e às pessoas gradas for 
destinado. 

Da Instalação e Aparelhagem Elétrica 

Art. 102 – O Zelador do Patrimônio, responsável pela conservação do edifício e suas instalações, 
exercerá severa fiscalização sobre as instalações elétricas do edifício, telefones, relógios, elevadores etc., 
de modo a que sejam mantidos sempre em perfeito funcionamento. 

Art. 103 – Diariamente, duas horas antes do início do expediente da Secretaria, deverá ser verificado 
o funcionamento de toda a instalação elétrica do edifício, dos telefones, dos relógios e dos elevadores, 
providenciando o Chefe da Portaria junto ao Diretor da Contabilidade para que seja corrigida, com a 
possível brevidade, qualquer falta ou imperfeição encontrada. 

Da Bandeira 



Art. 104 – A Bandeira Nacional será hasteada no edifício do Senado no início da Sessão e arriada no 
seu encerramento. Nos dias de festa nacional, permanecerá hasteada até as 18 horas. 

Parágrafo único – Em caso de luto nacional ou por determinação da Mesa, em sinal de pesar, será a 
Bandeira posta a meia adriça pelo período determinado e assim se conservará durante as horas da Sessão. 

Da Agência Postal-Telegráfica 

Art. 105 – A Agência Postal-Telegráfica do Senado será privativa dos Senadores, Deputados, 
funcionários e representantes da imprensa credenciados no Senado. 

Dos Automóveis 

Art. 106 – Os automóveis do Senado serão segurados contra acidentes e ficarão sob a 
responsabilidade dos respectivos condutores, sujeitos, porém, à fiscalização do encarregado da garagem. 

§ 1º – Serão eles recolhidos às garagens do edifício logo que terminado o serviço diário. 

§ 2º – O material necessário à manutenção dos automóveis ficará sob a guarda do encarregado do 
Almoxarifado e será fornecido aos respectivos condutores de acordo com as determinações do Diretor-
Geral. 

I – DA VICE-DIRETORIA LEGISLATIVA 

DA DIRETORIA DE TAQUIGRAFIA 

Art. 107 – À Diretoria da Taquigrafia compete o apanhamento taquigráfico das Sessões do Senado 
ou das reuniões das Comissões, sua revisão e redação. 

Art. 108 – Do apanhamento dos trabalhos das Sessões diárias do Senado serão tiradas duas cópias 
datilografadas, sendo enviada uma, depois de sua redação e respectiva revisão, à Diretoria da Ata, para o 
fim de sua publicação no Diário do Congresso Nacional, e ficando a outra arquivada na Diretoria da 
Taquigrafia, para o caso de tornar-se preciso recompor os originais. 

§ 1º – Os discursos serão registrados na íntegra, com os respectivos apartes, para o efeito de sua 
publicação na Ata da Sessão em que hajam sido proferidos. 

§ 2º – Ao orador será enviada, caso o deseje, cópia do seu discurso para que proceda às correções 
que julgar necessárias, devolvendo-as à Taquigrafia no mesmo dia, sem o que o discurso será publicado 
com a nota não foi revisto pelo orador; além desta cópia, serão fornecidas ao orador as que ele previamente 
solicitar. 

Do Serviço Taquigráfico 

Art. 109 – O apanhamento dos debates será feito pelos Taquígrafos, de acordo com a escala 
estabelecida na tabela reguladora do serviço, que será organizada, diariamente, pelo assistente da 
Taquigrafia, com aprovação do respectivo Diretor. 

Art. 110 – Os debates serão apanhados seguidamente pelos Taquígrafos, que se revezarão de cinco 
em cinco minutos, de acordo com a tabela reguladora do serviço. Os Taquígrafos serão acompanhados 
pelos Revisores, que se revezarão de quinze em quinze minutos. 

§ 1º – Os Taquígrafos deverão apanhar os apartes e consigná-los com fidelidade, especialmente 
quando provocarem resposta do orador ou de alguma forma influírem na marcha dos debates. 

§ 2º – Os Taquígrafos não são obrigados a apanhar os trechos lidos da tribuna, mas deverão indicar 
as primeiras e as últimas palavras da leitura, de modo a facilitar aos Revisores a sua posterior intercalação 
no discurso. 

§ 3º – Se forem empregadas pelo orador expressões que incidam na disposição do art. 24 do 
Regimento Interno, o Diretor da Taquigrafia consultará a Mesa sobre se as deverá consignar ou suprimi-las. 

§ 4º – No alto de cada quarto de taquigrafia, deverão ser indicados: o número do quarto, o nome do 
Taquigrafo, a hora do apanhamento e, se tratar de discurso já iniciado, o nome do orador com a nota 
"continua o Sr. F", ou "conclui o Sr. F", e no fim o nome do Taquígrafo que se seguir. 

§ 5º – Durante a decifração, o Taquígrafo poderá recorrer, no caso de dúvida, ao Revisor que o 
houver acompanhado no "quarto" e, no caso de divergência, deverá imediatamente ser consultado o Diretor, 
para que providencie a respeito, como julgar mais acertado. 



§ 6º – Os Taquígrafos, diretamente ou por intermédio do Diretor da Taquigrafia, no caso de incerteza 
sobre qualquer ponto do seu apanhamento, deverão solicitar dos oradores os esclarecimentos de que 
necessitarem para a boa compreensão do texto duvidoso. 

§ 7º – O Diretor não fará parte da tabela diária, mas acompanhará os trabalhos da Sessão a fim de 
proceder à revisão e redação final das provas taquigráficas, por cuja fidelidade fica responsável. 

Art. 111 – O texto fornecido pela Taquigrafia só ficará sujeito à revisão do orador ou da Mesa. Se o 
orador, ao revê-lo, fizer alterações substanciais, o Diretor do Serviço submeterá o caso à Mesa, que o 
resolverá. 

§ 1º – Os discursos não revistos pelo orador sairão com essa declaração no Diário do Congresso 
Nacional, sendo terminantemente vedado que tal declaração acompanhe qualquer discurso que haja sido 
revisto pelo autor. 

§ 2º – O serviço da Taquigrafia fará constar da publicação dos discursos lidos a seguinte indicação: 
“O Senador F lê o seguinte discurso”. 

§ 3º – O Diretor da Taquigrafia não poderá permitir de nenhum modo a permanência de pessoas 
estranhas no local onde se procedam aos trabalhos. 

Art. 112 – Quando, pelo adiantado da hora ou porque o orador queira fazer uma revisão mais 
demorada ou em virtude de ordem expressa da Mesa, não for possível a publicação de algum discurso, no 
corpo da Ata da Sessão em que haja sido pronunciado, essa publicação se fará no mais breve prazo 
possível, com a indicação da data da respectiva Sessão.  

Art. 113 – Durante as Sessões do Senado, permanecerão no recinto o Diretor, o Taquígrafo-Revisor 
e os Taquígrafos de serviço, sendo permitido que estes se localizem nos pontos mais convenientes ao 
desempenho de suas funções. 

DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO 

Art. 114 – A Diretoria de Orçamento terá a seu cargo secretariar a Comissão de Finanças, assim 
como os serviços da elaboração orçamentária, além dos demais assuntos sobre os quais tenha de se 
pronunciar a referida Comissão. 

Parágrafo único – Incumbe-Ihe ainda: 

I – Instruir todas as proposições de caráter financeiro, econômico e orçamentário submetidas ao 
pronunciamento da Comissão de Finanças, fornecendo-lhe dados estatísticos sobre impostos e outros 
assuntos que possam servir de base ao estudo dos diversos Relatores. 

II – Manter em dia o andamento de todas as proposições submetidas ao estudo da Comissão: 

III – Cooperar com os órgãos orçamentários da União nas suas relações com o Poder Legislativo. 

DA DIRETORIA DE ATA E SINOPSE  

Das Atas 

Art. 115 – De cada uma das Sessões do Senado, exceto as especiais, lavrar-se-á Ata manuscrita ou 
datilografada, de acordo com as instruções do 2º – Secretário, contendo: 

a) o dia e a hora em que a Sessão se realizar;                                                       

 b) o nome do membro da Mesa que a presidir;                                                             

c) os nomes dos Senadores presentes e ausentes; 

d) o registro, em súmula, de toda a matéria lida no Expediente e dos projetos, indicações, emendas, 
pareceres e requerimentos apresentados; 

e) a exposição sucinta dos trabalhos e referência aos discursos pronunciados. 

§ 1º – A Ata será lavrada, ainda que não haja Sessão por falta de número, e, neste caso, serão 
mencionados o dia e a hora da Reunião, os nomes dos Senadores que compareceram, bem como o 
expediente despachado. 

§ 2º – Depois de aprovada na Sessão seguinte, a Ata será assinada pelos Membros da Mesa, de 
acordo com o Regimento Interno (art. 101, § 2º). 



§ 3º – A Ata da última Reunião, Ordinária ou Extraordinária, será redigida de modo a que possa ser 
submetida à discussão e votação do Senado antes de encerrados os trabalhos. 

Art. 116 – No Diário do Congresso Nacional serão publicadas diariamente as Atas da Sessão ou das 
Sessões do dia anterior. 

§ 1º – Os projetos, indicações, emendas, pareceres e requerimentos serão transcritos na integra, com 
os nomes de seus autores. 

§ 2º – Todos os discursos proferidos na Sessão deverão ser publicados por extenso. 

§ 3º – As mensagens ou ofícios do Poder Executivo, da Câmara dos Deputados, dos Juizes e 
Tribunais serão transcritos por extenso, bem como as informações enviadas ao Senado em virtude de 
requerimento de qualquer Senador, salvo nos casos de informações de caráter reservado, as quais não 
serão publicadas. 

§ 4º – Os documentos lidos no expediente em súmula serão apenas indicados com a declaração do 
objeto a que se referirem, salvo se a publicação for determinada pelo Senado ou por seu Presidente. 

§ 5º – Com exceção das declarações de voto enviadas à Mesa, por escrito, nenhum outro documento 
poderá ser publicado no Diário do Congresso Nacional, a não ser com expressa permissão do Senado, da 
Mesa ou por despacho do 1º – Secretário, nos casos previstos no Regimento interno. 

Art. 117 – As Atas das Sessões Secretas, depois de lavradas pelos Membros da Mesa, serão 
fechadas em invólucros lacrados e rubricados pelos 1º e 2º Secretários, com a data da Sessão, e 
imediatamente remetidas ao Arquivo.. 

Art. 118 – No fim da Sessão Legislativa, as Atas serão encadernadas e remetidas ao Arquivo. 

Dos Avulsos Impressos 

Art. 119 – Para os efeitos da distribuição de que trata o Regimento Interno, serão impressos os 
avulsos das matérias que constituírem a Ordem do Dia de cada Sessão do Senado, e daquelas que a Mesa 
julgar necessárias. 

§ 1º – Esses avulsos deverão conter, na integra, a respectiva matéria, a sua justificação, quando feita 
por escrito, anexando-se-Ihe o parecer da Comissão que a houver estudado, bem como qualquer 
documento pertinente ao assunto. 

§ 2º – O número de avulsos de Ordem do Dia e de cada matéria será fixado pelo Diretor do Serviço. 

§ 3º – Os avulsos da Ordem do Dia serão distribuídos entre os Senadores antes do início de cada 
Sessão. 

§ 4º – Os contínuos da Mesa deverão ter à mão avulsos de todas as proposições em Ordem do Dia, 
para que seja atendida, de pronto, qualquer solicitação dos Senadores. 

§ 5º – Para a impressão da matéria destinada à publicação no Diário do Congresso Nacional serão 
feitas as necessárias cópias manuscritas ou datilografadas. 

§ 6º – Os avulsos deverão ser colecionados por Ordem do Dia, projetos de lei, resoluções, 
indicações, pareceres e requerimentos, de acordo com a seqüência de suas numerações a fim de serem 
encadernadas coleções para a Biblioteca. 

§ 7º – Findo o andamento das proposições em Plenário, serão os respectivos avulsos remetidos à 
Diretoria do Arquivo, para os devidos fins. 

Dos Serviços Auxiliares da Mesa 

Art. 120 – Durante os trabalhos do Plenário, a Mesa será auxiliada pelo Secretário-Geral da 
Presidência e pela Diretoria da Ata, incumbindo a esta: 

1) comunicar ao Presidente a hora da abertura da Sessão, o número de Senadores presentes e o dos 
que forem comparecendo depois de iniciados os trabalhos; 

2) anotar e fornecer ao Presidente os avulsos das matérias constantes da Ordem do Dia; 

3) registrar as alterações que se verificarem nas matérias objeto das deliberações do Plenário; 

4) registrar as datas do início e do encerramento das discussões e votações de todas as proposições; 

5) fornecer à Mesa as listas de chamada de Senadores, quando necessário; 



6) fixar o extrato da matéria a ser lida no Expediente; 

7) encaminhar à Diretoria do Expediente os apontamentos dos trabalhos da Sessão, para ser feito o 
respectivo expediente; 

8) fornecer ao Secretário da Presidência os dados necessários à organização do relatório anual dos 
trabalhos do Senado; 

9) ter sob sua guarda o livro de resoluções do Senado e de registro das questões de ordem 
resolvidas pela Mesa e os de Ordem do Dia e de Inscrição de oradores; 

10) organizar e mandar imprimir as listas de chamadas contendo apenas os nomes parlamentares 
dos Senadores, pela ordem geográfica dos Estados, de norte para sul, e os espaços necessários para 
registro das votações nominais. 

Da Sinopse 

Art. 121 – No fim da Sessão Legislativa, será organizada pela seção competente da Diretoria da Ata 
a sinopse dos trabalhos do Senado durante o ano, que será impressa no interregno das Sessões, a fim de 
ser distribuída aos Senadores, precedida do relatório do Presidente do Senado no início da Sessão 
seguinte. 

DA DIRETORIA DE ANAIS E DOCUMENTOS PARLAMENTARES 

Art. 122 – Os Anais do Senado conterão toda a matéria constante das Atas das Sessões, bem como 
dos documentos cuja inserção nas mesmas for aprovada pelo Plenário. 

Art. 123 – Os Documentos Parlamentares compreenderão os debates e matérias relativos a assuntos 
de notória importância, coligidos e publicados em volumes separados dos Anais. 

Art. 124 – A organização dos Anais é feita pelo recorte do Diário do Congresso Nacional do conteúdo 
das Atas das Sessões, revisão das mesmas e publicação em volumes no Departamento de Imprensa 
Nacional. 

Art. 125 – Cada volume compreenderá os trabalhos correspondentes a um mês de Sessões com o 
respectivo índice, podendo a extensão do seu conteúdo ser alterada se houver conveniência. 

Art. 126 – A remessa ao Departamento de Imprensa Nacional dos originais para a composição dos 
Anais será feita por intermédio da Diretoria de Contabilidade, à qual compete requisitar a impressão 
mediante visto do Diretor-Geral. 

Art. 127 – A Diretoria de Anais autorizará a sua publicação apondo o "imprima-se” nas provas 
recebidas do Departamento de Imprensa Nacional, quando as considerar em condições. 

Art. 128 – A Diretoria de Anais fará publicar, em volumes separados, os documentos parlamentares, 
os quais devem compreender matéria de que se tenha ocupado o Senado, bem como outros documentos 
legislativos com a mesma relacionados. 

Art. 129 – O Diretor de Anais, de 3 em 3 meses, dará conhecimento ao Diretor-Geral do andamento 
dos serviços a cargo da sua Diretoria, apontando-Ihe as deficiências e salientando, quando ocorrer, a 
necessidade de se alterarem os processos de publicação, podendo sugerir o contrato da impressão dos 
Anais com tipografias particulares. 

Art. 130 – O número de exemplares de cada volume será fixado pelo Diretor. 

Art. 131 – Os Anais serão precedidos; 

a) da relação dos Membros da Mesa; 

b) da relação das Comissões Permanentes ou Especiais; 

c) do índice alfabético por assuntos; 

d) do índice alfabético por autores. 

Art. 132 – Os Anais, depois de impressos, serão remetidos à Diretoria de Contabilidade, que os 
encaminhará ao Arquivo para conferência e distribuição aos Senadores, funcionários do Senado, Biblioteca, 
e instituições congêneres do País. 

Parágrafo único – Os exemplares restantes serão conservados no Arquivo, destinando-se a atender a 
pedidos e requisições posteriores. 



Dos Livros de Ponto 

Art. 133 – Para registro de comparecimento e permanência dos funcionários da Secretaria, durante 
as horas do expediente, haverá os seguintes livros de ponto: 

a) um destinado aos funcionários subordinados à Vice-Diretoria Administrativa e pessoal lotado nos 
diversos Gabinetes; 

b) outro para os funcionários da Vice-Diretoria Legislativa; 

c) um para os funcionários da Taquigrafia; 

d) dois para o pessoal da Portaria, destinando-se um deles aos encarregados da limpeza e 
conservação do edifício. 

§ 1º – Excetuado o Diretor-Geral, o Secretário-Geral da Presidência, os Vice-Diretores-Gerais e os 
Diretores de Serviço, todos os funcionários são obrigados a assinar e rubricar o livro de ponto. 

§ 2º – O ponto será encerrado improrrogavelmente às 9 horas para o pessoal da limpeza e 
conservação do edifício; às 12 horas para o pessoal da Portaria; às 13 horas para o funcionamento em 
geral, excetuado o destinado ao pessoal da Taquigrafia, que se encerrará meia hora antes do início da 
Sessão. 

§ 3º – Os Vice-Diretores-Gerais e o Diretor da Taquigrafia encerrarão o ponto nos livros 
correspondentes aos serviços sob sua responsabilidade. 

§ 4º – O Chefe da Portaria encerrará o ponto do pessoal da Portaria, e o Zelador do Patrimônio, o do 
pessoal encarregado da limpeza e conservação do edifício. 

§ 5º – Será considerado faltoso o funcionário que comparecer depois de encerrado o ponto, salvo se 
justificar o motivo do retardamento perante o responsável pelo respectivo serviço. 

Art. 134 – Uma vez encerrado o ponto de entrada, os livros serão recolhidos à guarda dos 
responsáveis pelos mesmos, voltando à assinatura dos funcionários somente quinze minutos antes da hora 
do encerramento de cada expediente. 

Parágrafo único – A retirada de qualquer funcionário sem a assinatura do livro de ponto, à hora da 
ultimação dos trabalhos, será considerada como falta ao serviço, salvo se houver obtido licença especial. 

Art. 135 – Serão advertidos, nominalmente, no respectivo livro de ponto os funcionários que 
infringirem a proibição de permanência no recinto durante as horas de expediente, quando não estejam em 
objeto de serviço (art. 88). 

§ 1º – A advertência será transcrita nos assentamentos do funcionário faltoso. 

§ 2º – Em caso de reincidência, ser-Ihe-á aplicada a pena de suspensão com perda de vencimentos. 

Art. 136 – Pelos livros de ponto serão organizados os mapas de comparecimento e faltas do pessoal 
para os respectivos descontos nas folhas de pagamento. 

TÍTULO III 

Do Pessoal 

CAPÍTULO I 

Do Pessoal, Concurso, Nomeação, Posse e Exercício 

Art. 137 – Os serviços da Secretaria serão executados pelos funcionários constantes de Quadro a ser 
aprovado pelo Senado e por extranumerários admitidos na forma deste Regulamento. 

Parágrafo único – Os funcionários subordinados à Portaria serão distribuídos pelo respectivo Chefe, 
mediante aprovação do Diretor-Geral, o mesmo ocorrendo em relação ao pessoal da Zeladoria do 
Patrimônio. 

CAPÍTULO II 

Dos Cargos      

Art. 138 – Os cargos da Secretaria do Senado serão providos na forma deste Regimento. 



§ 1º – Excetuados os isolados, os de Comissão e os providos mediante contrato, todos os demais são 
de carreira. 

§ 2º – São cargos isolados: 

a) o de Zelador do Patrimônio; 

b) o de Ajudante de Zelador do Patrimônio; 

c) o de Almoxarife; 

d) o de Ajudante de Almoxarife; 

e) o de Médico; 

f) o de Enfermeiro; 

g) o de Redator de Anais e Documentos Parlamentares; 

h) o de Eletricista; 

i) o de Zelador do Arquivo. 

§ 3º – São cargos de comissão o de Chefe do Serviço de Segurança, o de Assistente da Taquigrafia 
e as funções gratificadas. 

§ 4º – Constituem funções gratificadas as de chefia e outras cujo desempenho não justifique a criação 
de cargos isolados. 

Do Provimento 

Art. 139 – O provimento dos cargos far-se-á: 

I – por nomeação; 

II – por promoção; 

III – por transferência; 

IV – pela reintegração; 

V – pela readmissão; 

Vl – pela reversão. 

Art. 140 – A nomeação será efetiva, interina ou em comissão. 

§ 1º – A nomeação efetiva será feita pela Comissão Diretora, com aprovação do Senado. 

§ 2º – As nomeações interinas e as em comissão independem de aprovação do Senado. 

§ 3º – A nomeação interina poderá ser feita para os postos iniciais de carreira e para os cargos 
isolados. 

§ 4º – A nomeação em comissão será feita para os cargos de chefia e para os cargos isolados que 
assim devam ser providos. 

Art. 141 – A Comissão Diretora designará, dentre o pessoal da Portaria, os que devam servir como 
motoristas e ascensoristas. 

Parágrafo único – Os lugares de contínuos serão preenchidos pelos serventes mediante prova de 
habilitação. 

Art. 142 – São condições para ser provido efetivamente em cargos da Secretaria do Senado: 

I – ser brasileiro; 

II – ter completado dezoito (18) anos de idade; 

III – estar quite com o serviço militar; 

IV – estar no gozo dos direitos políticos; 

V – ter bom procedimento; 

VI – gozar de boa saúde; 

VII – ter-se habilitado em concurso, quando se tratar de cargo de carreira; 



VIII – possuir habilitação especial, quando se tratar de cargo técnico. 

  CAPÍTULO III 

Dos Concursos 

Art. 143 – Excetuados os cargos de livre nomeação da Comissão Diretora, nos termos deste 
Regulamento, todos os demais iniciais de carreira serão providos mediante concurso de provas que terá 
validade pelo prazo de dois anos, a contar da data da publicação do seu resultado final no Diário do 
Congresso Nacional. 

§ 1º – A inscrição nos concursos, para provimento dos cargos iniciais de carreira, far-se-á mediante 
requerimento dirigido ao Diretor-Geral, instruído com documentos em que provem os candidatos: 

a) a nacionalidade brasileira; 

b) a idade mínima de 18 anos e máxima de 35; 

c) que foram vacinados com proveito e não sofrem de moléstia infecto-contagiosa; 

d) que estão quites com o serviço militar;             

e) que são eleitores; 

f) que possuem bom comportamento e não professam idéias contrárias ao regime democrático, feita 
esta prova por qualquer dos meios admitidos em direito. 

§ 2º – As provas, que serão escritas e orais, constarão das seguintes matérias: Português, Francês, 
Aritmética, Geografia e História do Brasil, noções de Direito Constitucional e Administrativo e redação oficial. 
Serão dispensados dessas provas, com exceção das três últimas, os candidatos que exibirem certificados 
de exames expedidos por estabelecimentos de ensino oficiais ou equiparados. 

§ 3º – Os bacharéis em Direito serão também dispensados das provas de Direito Constitucional e 
Administrativo. 

Art. 144 – A Junta Examinadora, que será nomeada pela Comissão Diretora, compor-se-á de dois 
funcionários da Secretaria e funcionará sob a Presidência de um dos Secretários do Senado, podendo ser 
fiscalizada por um Senador de cada Partido representado no Senado. 

Art. 145 – O concurso para Taquigrafo compreenderá, além das provas referidas no art. 143, de três 
ditados, sendo o primeiro de dez minutos, em velocidade crescente, a começar de 110 palavras por minuto 
até a de 125; o segundo, de cinco minutos, de 125 palavras por minuto; e o terceiro de dez minutos de 
apanhamento no recinto. 

§ 1º – Os trechos, extraidos de discursos parlamentares, serão sorteados na ocasião da prova, 
fazendo-se, então, a contagem de palavras e sua divisão pelos minutos de duração da prova. 

§ 2º – Terminado o apanhamento, os candidatos procederão imediatamente à tradução das suas 
provas à máquina, no prazo de duas horas. 

§ 3º – As provas de Português e Aritmética serão eliminatórias. 

Art. 146 – A classificação dos candidatos será feita por meio de pontos atribuídos às provas pela 
Comissão Examinadora. 

Art. 147 – No julgamento da última prova de taquigrafia, serão considerados, para o fim de 
classificação dos candidatos, além dos defeitos do apanhamento, os de redação. 

Parágrafo único – Havendo igualdade entre provas, prevalecerão as que tiverem sido traduzidas em 
menor tempo. 

Art. 148 – O concurso para o cargo inicial de Oficial Legislativo constará, além do exame a que se 
refere o § 2º do art. 143, de uma prova técnica de ditado de um trecho sorteado na ocasião, pelo tempo de 
10 minutos, e de outra de cópia, durante 10 minutos, para verificação da velocidade. 

Art. 149 – Ultimado o concurso, a Junta Examinadora encaminhará o resultado à Comissão Diretora, 
acompanhado de sucinto relatório. 

Art. 150 – As nomeações serão feitas com rigorosa obediência à ordem de classificação dos 
candidatos. 



§ 1º – Em igualdade de condições de classificação, terão preferência os funcionários do Senado. 

§ 2º – Se forem inabilitadas todos os candidatos inscritos, será aberto novo concurso, dentro do prazo 
de 15 dias, não podendo nele inscrever-se os reprovados no primeiro. 

Da Nomeação 

Art. 151 – Excetuadas as nomeações interinas, as em comissão e a dos cargos de livre nomeação, 
todas as demais se farão mediante concurso na forma prevista neste Regulamento. 

Parágrafo único – Os títulos de nomeação serão lavrados na Secretaria e assinados pela Comissão 
Diretora. 

Da Posse e Exercício 

Art. 152 – Todos os funcionários nomeados tomarão posse perante o Diretor-Geral e, nesse ato, 
prestarão compromisso de bem cumprir os deveres funcionais. 

Art. 153 – Se o nomeado não tomar posse dentro do prazo de trinta dias, contados da data da 
publicação do ato no Diário do Congresso Nacional, será tal fato considerado como renúncia à nomeação e 
do mesmo se lavrará termo no livro respectivo. 

Parágrafo único – O prazo de que trata o presente artigo poderá ser prorrogado pela Comissão 
Diretora, ex officio ou mediante requerimento do interessado. 

CAPÍTULO IV                                                        

 Das Promoções 

Art. 154 – Excetuada a promoção à classe final de cada carreira, que será sempre feita por 
merecimento, todas as vagas que se verificarem nos postos não iniciais das carreiras serão preenchidas 
alternadamente por merecimento e antigüidade. 

§ 1º – As promoções serão feitas pela Comissão Diretora, mediante informações da Comissão de 
Promoções. 

§ 2º – A promoção por antigüidade recairá no funcionário mais antigo da classe, e a que obedecer ao 
critério de merecimento, no que for escolhido pela Comissão Diretora, dentre a lista triplice apresentada pela 
Comissão de Promoções. 

§ 3º – Só poderão ser incluídos na lista de promoção os funcionários que contarem pelo menos dois 
anos de efetivo exercício na classe a que pertencerem, descontadas as faltas justificadas ou não e as 
licenças, exceto a licença-prêmio e as concedidas à gestante, na forma da lei. 

§ 4º – A antigüidade, para efeito da promoção, será contada pelo tempo de efetivo exercício na classe 
a que pertencer o funcionário, incluindo-se no cômputo o tempo de exercício interino na mesma classe. 

Art. 155 – Na classificação por antigüidade, quando se verificar empate, terá preferência o 
funcionário: 

a) que contar mais tempo de serviço no Senado; 

b) que contar mais tempo de serviço público, caso ocorra novo empate; 

c) continuando o empate, a preferência caberá ao que tiver maior prole, e, sucessivamente, ao 
casado e ao mais idoso. 

Art. 156 – O tempo de exercício para a verificação da antigüidade de classe será apurado em dias. 

Art. 157 – Constitui promoção o acesso do funcionário de uma letra para a imediatamente superior de 
sua carreira. 

Da Comissão de Promoções 

Art. 158 – Para o efeito de apurar o merecimento e a antigüidade dos funcionários e indicá-los à 
promoção, é instituída uma Comissão de Promoções composta de 3 membros, sendo um integrante da 
Comissão Diretora e outros eleitos no primeiro mês de cada Sessão Legislativa, em escrutínio secreto, 
dentre os funcionários efetivos da mais alta classe. 

Parágrafo único – Essa Comissão servirá por um (1) ano, não podendo os seus membros ser 
reconduzidos. 



Art. 159 – A Comissão de Promoções reunir-se-á, sob a Presidência do membro da Comissão 
Diretora, sempre que necessário, para estudar os elementos que lhe serão fornecidos pela Diretoria de 
Contabilidade e qualquer outra fonte informativa, a fim de apurar a situação dos funcionários em condições 
de serem promovidos. 

Parágrafo único – Para as promoções por antigüidade, uma vez apurada esta, serão indicados à 
Comissão Diretora apenas os nomes dos funcionários mais antigos de cada classe. 

Art. 160 – A Diretoria de Contabilidade fica obrigada a remeter à Comissão de Promoções todos os 
elementos necessários à apuração do merecimento e da antigüidade dos funcionários de cada classe e 
carreira, tão logo se verifiquem vagas que devam ser preenchidas por promoção, bem como a atender, de 
pronto, a todos os pedidos de informações e esclarecimentos que pela mesma Comissão lhe forem 
dirigidos. 

Art. 161 – Para a apuração do merecimento do funcionário, le-var-se-á em consideração a sua 
competência, capacidade de trabalho, assiduidade e dedicação ao serviço, urbanidade no trato para com as 
partes, conduta em relação aos seus chefes e companheiros de trabalho, além de outros elementos que a 
Comissão de Promoções julgar ponderáveis. 

Parágrafo único – Para a apuração do merecimento, poderá a Comissão estabelecer a classificação 
por meio de pontos, que serão lançados em boletins para esse fim organizados. 

Art. 162 – O tempo de efetivo exercício para efeito da antigüidade será apurado pelo exame dos 
assentamentos de cada funcionário, descontadas as licenças, suspensões e as faltas ao serviço. 

CAPÍTULO V                                                        

    Da Transferência 

Art. 163 – O funcionário poderá ser transferido: 

a) de uma carreira para outra, em cargo inicial; 

b) de cargo de carreira para cargo isolado de provimento efetivo; 

c) de cargo isolado de provimento efetivo para outro da mesma natureza. 

§ 1º – A transferência far-se-á: 

I – a pedido do interessado; 

II – ex officio, no interesse do serviço. 

§ 2º – Para a transferência, a pedido, atender-se-á, além das condições de capacidade do candidato 
para o desempenho do cargo pretendido, a conveniência do serviço, o que se apurará mediante parecer da 
Comissão de Promoções. 

§ 3º – A transferência ex officio se fará mediante representação do Diretor do Serviço a que pertencer 
o funcionário, dirigida ao Diretor-Geral, que o encaminhará à Comissão Diretora, devidamente informado. 

§ 4º – A transferência só poderá dar-se para cargo do mesmo padrão ou de igual remuneração. 

§ 5º – O funcionário transferido para determinada carreira só contará tempo para a promoção nesta a 
partir da data em que entrar em exercício no novo cargo. 

§ 6º – Não haverá transferência de cargo isolado para cargo de carreira. 

CAPÍTULO VI                                                         

Da Reintegração 

Art. 164 – Reintegração é o ato pelo qual o funcionário demitido reingressa no serviço, por força de 
decisão administrativa ou judiciária passada em julgado, com ressarcimento de prejuízos. 

Art. 165 – A reintegração deverá ser feita no cargo anteriormente ocupado; se este, porém, houver 
sido transformado, no resultante da transformação, e, se extinto, em cargo equivalente. 

§ 1º – Não havendo vaga, ficará o reintegrado como excedente do quadro, até que se abra a primeira, 
que será por ele ocupada. 



§ 2º – O funcionário reintegrado, se incapaz para o exercício do cargo, será submetido a inspeção 
médica para o fim de ser aposentado. 

Da Readmissão 

Art. 166 – A readmissão é o ato pelo qual o funcionário demitido retorna à atividade sem direito ao 
ressarcimento de prejuízos. assegurada apenas a contagem do tempo de serviço em cargos anteriores para 
efeito de aposentadoria. 

§ 1º – A readmissão só se dará se ficar provado em processo para esse fim instaurado, que não 
subsistem os motivos determinantes da demissão, ou que não haverá inconveniente para o serviço, se a 
demissão tiver sido a pedido. 

§ 2º – Não será, porém, concedida a readmissão sem que fique provada, em inspeção médica, a 
capacidade do interessado para o exercício do cargo. 

§ 3º – A readmissão far-se-á, de preferência, no cargo anteriormente exercido, ou em outro 
equivalente, na primeira vaga que ocorrer. 

Da Reversão 

Art. 167 – A reversão é o ato pelo qual o funcionário aposentado volta à atividade, uma vez provado 
que não mais subsistem os motivos da aposentadoria 

§ 1º – A reversão dependerá de resolução do Senado e não poderá ser concedida a funcionário que 
conte mais de 55 anos de idade, ou que se tenha tornado incapaz para o exercício do cargo; 

§ 2º – A reversão far-se-á de preferência no mesmo cargo, ou em cargo equivalente, e ficará 
condicionada à existência de vaga no quadro. 

§ 3º – A reversão dará direito, para nova aposentadoria, à contagem do tempo de serviço 
anteriormente prestado pelo funcionário. 

Do Pessoal Extranumerário 

Art. 168 – O pessoal extranumerário compreende: 

I – Contratados;  

II – Mensalistas;  

III – Diaristas; 

IV – Tarefeiros; 

Art. 169 – De acordo com as exigências do serviço, poderá a Comissão Diretora admitir pessoal 
extranumerário, mediante contrato ou não, para função determinada e dentro das forças das verbas 
destinadas a esse fim. 

§ 1º – Quando o contrato for para o exercício de função que exija conhecimentos especializados, 
poderá a Comissão Diretora exigir a prestação de uma prova prévia de habilitação. 

§ 2º – O contrato será a título precário, não podendo o contratado, em hipótese alguma, ser efetivado 
sem a prestação de concurso, ao qual concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos 
estranhos ao Senado. 

§ 3º – Os contratos serão lavrados perante o Diretor-Geral da Secretaria. 

Art. 170 – Os salários do pessoal extranumerário serão arbitrados pela Comissão Diretora, de acordo 
com a natureza e tempo de serviço. 

Art. 171 – Ao pessoal extranumerário estendem-se, no que lhe couber, os direitos e deveres 
constantes deste Regulamento. 

CAPÍTULO VII  

Das Atribuições 

Art. 172 – Ao Diretor-Geral da Secretaria incumbe: 

1) dirigir e fiscalizar, diretamente auxiliado pelos Vice-Diretores-Gerais, todos os serviços da 
Secretaria, sob a superintendêcia do 1º – Secretário; 



2) observar e fazer observar estritamente as disposições deste Regulamento, representando ao 1º –
Secretário sobre as modificações que se tornarem necessárias; 

3) receber, transmitir e cumprir as deliberações da Comissão Diretora; 

4) manter a ordem e a disciplina entre os seus subordinados e impor-Ihes penas disciplinares, nos 
termos do presente Regulamento; 

5) fazer registrar as nomeações dos funcionários da Secretaria e dar-lhes posse e exercício; 

6) designar, com aprovação do 1º-Secretário, os funcionários que devam servir nas diferentes 
seções, excetuados os técnicos do Serviço de Taquigrafia, bem como os secretários para as Comissões, 
estes mediante indicação dos respectivos Presidentes; 

7) despachar as petições dirigidas à Secretaria; 

8) autenticar os papéis e as certidões, passadas pela Secretaria;  

9) julgar da justificação das faltas dos funcionários; 

10) mandar anotar as irregularidades de comportamento dos funcionários; 

11) representar à Comissão Diretora, por intermédio do 1º-Secretário, contra as faltas dos 
funcionários; 

12) atender a todos os pedidos de informações que Ihe forem solicitados; 

13) ser o órgão de ligação entre os funcionários e a Comissão Diretora, por intermédio do 1º-
Secretário; 

14) abrir toda correspondência destinada ao Senado, mediante autorização do 1º-Secretário, 
providenciando sobre o seu destino; 

15) fazer chegar intacta às mãos do destinatário a correspondência oficial que trouxer a nota de 
confidencial ou reservada; 

16) conceder licença aos funcionários durante o intervalo das Sessões e até 15 dias no período do 
funcionamento do Senado; 

17) comunicar à Comissão Diretora as vagas verificadas no quadro dos funcionários; 

18) assinar as folhas de pagamento do pessoal e dos Senadores; 

19) ordenar as despesas da Secretaria, de acordo com as Instruções do Vice-Presidente (art. 9º, letra 
d, do Regimento); 

20) receber do Tesouro, mediante requisição do 1º-Secretário, as quantias que forem votadas na Lei 
Orçamentária para despesas ordinárias e eventuais da Secretaria e a ajuda de custo dos Senadores, 
recolhendo-as a um cofre seguro, no próprio edifício, ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica, a juízo da 
Comissão Diretora; 

21) apresentar ao Vice-Presidente (art. 202 do Regimento lnterno), mensalmente, um balancete com 
a demonstração das quantias recebidas e despendidas e do saldo existente em Caixa; 

22) apresentar, trimestralmente, um balancete idêntico à Comissão Diretora (art. 202 do Regimento 
Interno); 

23) organizar e apresentar à Comissão Diretora, no começo do ano, a proposta de orçamento da 
despesa da Secretaria, com pessoal e material para o exercício seguinte; 

24) rubricar os livros necessários aos diferentes serviços; 

25) ter sob sua guarda o inventário de todos os móveis e pertences do Senado, assim como a relação 
dos documentos mais valiosos existentes no Arquivo; 

26) corresponder-se com as repartições, autoridades e autarquias, quando o serviço assim o exigir e 
a correspondência não deva, por sua natureza, ser assinada pelo 1º-Secretário; 

27) assinar os pedidos de aquisição de material. 

Art. 173 – Ao Secretário-Geral da Presidência, além das funções que lhe forem atribuídas pelo 
Presidente do Senado, compete: 

1) assessorar a Mesa; 



2) receber e preparar a correspondência do Presidente do Senado; 

3) submeter à assinatura do mesmo os autógrafos destinados à promulgação, à sanção ou à Câmara 
dos Deputados; 

4) representar o Presidente, quando por este designado nos atos externos do Senado; 

5) servir de intermediário entre a Presidência e a Secretaria do Senado, encaminhando os papéis e 
providenciando, junto ao Diretor-Geral, sobre o seu andamento, de acordo com as instruções recebidas; 

6) elaborar com os dados fornecidos pela Secretaria o relatório anual do Presidente; 

7) assinalar os pareceres das Comissões e o método da discussão ou votação a ser seguido; 

8) auxiliar o Presidente na organização da Ordem do Dia, tendo sempre presente uma relação das 
matérias a serem sujeitas à deliberação do Senado, com o respectivo andamento; 

9) verificar se os papéis presentes à Mesa estão em termos de serem encaminhados; 

10) ter sob sua guarda, para encaminhá-los à Mesa, os originais das matérias incluídas ou a serem 
incluídas em Ordem do Dia, devolvendo-os logo que tenham solução definitiva à Diretoria do Expediente, 
para o devido destino; 

Art. 174 – Aos Vice-Diretores-Gerais compete: 

1) substituir o Diretor, nas suas faltas e impedimentos, conforme designação do 1º-Secretário; 

2) dirigir, respectivamente, mediante designação do 1º-Secretário, os serviços das Vice-Diretorias 
Administrativa e Legislativa, por cuja fiel execução ficarão responsáveis, cabendo-lhes, em conseqüência, a 
adoção de todas as providências no sentido de maior eficiência de suas atribuições; 

3) auxiliar a fiscalização geral dos serviços da Secretaria, comunicando ao Diretor-Geral qualquer 
irregularidade observada na execução dos mesmos, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis; 

4) ter a seu cargo os livros de ponto de cada Vice-Diretoria; 

5) justificar ou não as faltas dos funcionários da respectiva Vice-Diretoria. 

Art. 175 – Ao Diretor do Expediente incumbe:  

1) dirigir os serviços que lhe estão afetos; 

2) ter a seu cargo, e sob sua guarda, classificados por assunto e por ordem cronológica, os papéis 
que devam ser enviados às Comissões ou ao Arquivo; 

3) conferir ou autógrafos destinados à sanção ou à Camara dos Deputados, antes da sua remessa à 
assinatura da Mesa; 

4) representar ao chefe da respectiva Vice-Diretoria sobre as providências necessárias à regularidade 
dos serviços a seu cargo; 

5) comunicar ao mesmo Chefe as faltas e irregularidades dos seus subordinados; 

6) fornecer as informações que lhe forem solicitadas por quem de direito; 

7) organizar, no interregno das Sessões, a relação dos papéis ainda não devolvidos pelos Senadores 
e apresentar ao Chefe da Vice-Diretoria cópia da mesma; 

8) redigir a correspondência oficial do Senado, segundo as instruções que receber; 

9) requisitar, do almoxarifado, em pedido devidamente visado pelo Chefe da Vice-Diretoria, e 
mediante recibo, o material necessário aos diversos serviços da Diretoria; 

10) executar qualquer serviço que lhe for atribuído dentro dos termos deste Regulamento. 

Art. 176 – Ao Diretor do Serviço da Contabilidade compete:  

1) dirigir e distribuir os serviços da sua Diretoria; 

2) mandar fazer a escrita, dia por dia, de toda a receita e despesa da Secretaria, organizando 
mensalmente o balancete e anualmente o balanço das quantias recebidas e despendidas; 

3) conferir as contas apresentadas com os pedidos de aquisição de material, visando-as e 
encaminhando-as, por intermédio do chefe da respectiva Vice-Diretoria, ao Diretor-Geral, para o devido 
pagamento; 



4) organizar o orçamento anual das despesas do pessoal e do material da Secretaria; 

5) organizar a proposta de orçamento da despesa da Secretaria; 

6) organizar a folha de pagamento de subsídios, ajuda de custo dos Senadores, e dos vencimentos 
do pessoal; 

7) executar os serviços que lhe forem determinados pelos seus superiores hierárquicos; 

8) visar os pedidos de material solicitado ao Almoxarifado pelas diversas Diretorias. 

Art. 177 – Ao Diretor da Biblioteca compete:  

1) dirigir os Serviços da Biblioteca; 

2) procurar enriquecê-la com as obras que se publicarem, e cuja aquisição considere útil; 

3) mandar registrar, para fins estatísticos, as consultas feitas; 

4) zelar pela boa ordem e conservação dos livros e demais publicações existentes na Biblioteca; 

5) organizar, com o auxílio de seus subordinados, os catálogos necessários; 

6) manter a boa ordem nas dependências da Biblioteca;  

7) distribuir os serviços pelos seus subordinados; 

8) requisitar do Almoxarifado, em pedido devidamente visado pelo chefe da Vice-Diretoria e mediante 
recibo, o material que for necessário aos serviços da Biblioteca; 

9) cumprir qualquer ordem de serviço que receber dos seus superiores hierárquicos; 

Art. 178 – Ao Diretor do Arquivo incumbe: 

1) dirigir e distribuir os serviços do Arquivo; 

2) organizar o catálogo geral dos documentos e papéis do Arquivo, trazendo-os em dia; 

3) organizar anualmente o catálogo dos documentos arquivados no ano anterior; 

4) facultar aos Senadores e aos funcionários da Secretaria a consulta a qualquer documento; 

5) fazer assinar carga de qualquer documento retirado do Arquivo e impedir a entrada no mesmo de 
pessoas estranhas ao Senado; 

6) passar, ou fazer passar, certidões de documentos sob sua guarda, extraindo as cópias que Ihe 
forem devidamente solicitadas; 

7) mandar organizar as coleções de publicações que tenham de ser distribuídas; 

8) mandar organizar anualmente uma relação dos documentos mais importantes recolhidos ao 
Arquivo e apresentá-la ao Chefe da Vice-Diretoria, para os devidos fins; 

9) requisitar do Almoxarifado, em pedido devidamente visado pelo Chefe da Vice-Diretoria, e 
mediante recibo, o material necessário aos serviços sob sua direção; 

10) ter sob sua guarda as chaves do Arquivo e o material destinado ao seu expediente; 

11) cumprir qualquer ordem de serviço que receber de seus superiores hierárquicos. 

Art. 179 – Ao Diretor da Taquigrafia incumbe: 

1) encerrar e fiscalizar o ponto dos Taquígrafos; 

2) requisitar o material necessário do Almoxarifado, em pedido devidamente visado pelo Chefe da 
Vice-Diretoria e mediante recibo, de acordo com as necessidades do serviço; 

3) aprovar a tabela do serviço dos Revisores, Taquígrafos e Auxiliares, Oficiais Legislativos da classe 
inicial e que deverão ficar de plantão no dia; 

4) acompanhar os trabalhos da Sessão do Senado, fazendo as anotações que julgar convenientes à 
perfeição do serviço; 

5) consultar a Mesa sobre expressões ou termos usados pelos oradores ou aparteantes que incidam 
nas proibições regimentais; 



6) proceder à revisão geral dos debates taquigrafados, preenchendo falhas, fazendo correções e 
dando-Ihes a mais perfeita disposição; 

7) determinar a republicação de discursos ou de trechos de discursos revistos, fazendo as 
competentes anotações; 

8) concatenar, afinal, as provas taquigrafadas e remetê-las à Diretoria da Ata; 

9) distribuir os serviços de cópias; 

10) encaminhar à Comissão de Promoções documentos e Informações relativas à promoção dos 
funcionários da sua Diretoria; 

11) informar pedidos de licença; 

12) participar das bancas examinadoras de concurso para Taquigrafos e Oficiais Legislativos; 

13) propor as medidas que entender aconselháveis para a boa marcha dos serviços; 

Art. 180 – Ao Diretor da Diretoria de Orçamento compete:  

1) dirigir e distribuir os serviços de sua Diretoria; 

2) determinar a organização de quadros e estatísticas sobre impostos, taxas e outros assuntos que 
possam servir de base ao estudo dos Relatores da Comissão de Finanças; 

3) propor ao Diretor-Geral a aquisição para a Biblioteca do Senado de obras especializadas em 
assuntos econômicos e financeiros, a fim de atender a consultas da Comissão de Finanças; 

4) manter a Comissão de Finanças a par do desenvolvimento da execução orçamentária; 

5) elaborar trabalhos de interesse para a organização dos serviços orçamentários; 

6) secretariar a Comissão de Finanças; 

7) executar os serviços que lhe forem determinados pela Comissão e autoridades superiores da 
Casa. 

Art. 181 – Ao Diretor da Ata e Sinopse compete: 

1) a direção e distribuição dos serviços da Diretoria; 

2) auxiliar a Mesa, em colaboração com o Secretário da Presidência, durante as Sessões do Senado; 

3) redigir a Ata manuscrita da Sessão, de acordo com as instruções do 2º-Secretário; 

4) providenciar sobre os avulsos a serem publicados; 

5) colecionar e ter sob sua guarda as Atas manuscritas para serem devidamente encadernadas e 
recolhidas ao Arquivo; 

6) encaminhar à Diretoria do Expediente os apontamentos dos trabalhos diários, para o respectivo 
expediente; 

7) enviar ao Departamento de Imprensa Nacional a matéria a ser Publicada no Diário do Congresso 
Nacional ou em avulsos; 

8) requisitar ao Almoxarifado, em pedido devidamente visado pelo Diretor da Contabilidade e 
mediante recibo, o material destinado aos diversos serviços da Diretoria; 

9) providenciar sobre a confecção da sinopse dos trabalhos do Senado; 

10) executar ou fazer executar os serviços que lhe forem designados pelas autoridades superiores 
hierarquicamente; 

Art. 182 – Ao Diretor de Anais e Documentos Parlamentares incumbe: 

1) dirigir as serviços de sua Diretoria; 

2) organizar, em ordem cronológica, os Anais e os Documentos Parlamentares do Senado; 

3) remeter as respectivas provas ao Departamento de Imprensa Nacional, para a necessária 
publicação, e providenciar no sentido de que esta não seja retardada; 

4) requisitar ao Almoxarifado, em pedido devidamente visado pelo Diretor da Contabilidade e 
mediante recibo, o material necessário ao serviço; 



5) cumprir qualquer ordem de serviço oriunda das autoridades hierarquicamente superiores. 

Art. 183 – Ao Médico do Senado compete: 

1) prestar assistência aos Senadores e aos funcionários do Senado, em qualquer dependência do 
edifício, durante as horas do expediente; 

2) examinar, em seus domicílios, os funcionários que deixarem de comparecer ao expediente, sob a 
alegação de doença, bem como os que por esse motivo tiverem necessidade de se retirar do serviço; 

3) examinar os candidatos para o ingresso no quadro do funcionalismo do Senado, fornecendo-Ihes 
as necessários atestados de saúde, quando julgados aptos para o serviço; 

4) examinar os funcionários que, por motivo de saúde, necessitem licenciar-se, fornecendo-Ihes 
atestados, em que especificará a natureza da doença de que estiverem acometidos, determinando o tempo 
indispensável ao seu tratamento; 

5) proceder aos exames que lhe forem solicitados pela Comissão Diretora, fornecendo os necessários 
atestados; 

6) tomar parte nas juntas médicas que se tiverem de constituir para o exame de funcionários do 
Senado em caso de aposentadoria ou qualquer outro, subscrevendo, com os demais membros da junta, os 
respectivos laudos; 

7) prestar à Comissão Diretora e ao Senado todos os informes que lhe forem solicitados, desde que 
digam respeito ao Serviço Médico da Casa; 

8) requisitar ao Diretor-Geral o material necessário ao Serviço.  

Art. 184 – Aos Oficiais Legislativos compete: 

1) executar os trabalhos que lhes forem distribuídos pelos Diretores dos respectivos serviços; 

2) auxiliarem-se mutuamente na execução dos serviços a seu cargo; 

3) secretariar as Comissões para que forem designados pelo Diretor-Geral: 

§ 1º – Ao Oficial encarregado do Protocolo, além dos serviços que lhe forem cometidos, compete 
especialmente: 

a) protocolar, em livros próprios ou em fichas, todos os documentos submetidos à apreciação do 
Senado; 

b) organizar um índice prático para facilitar as informações que lhe forem solicitadas; 

§ 2º – Aos Oficiais lotados no Expediente incumbe, de acordo com a distribuição dos serviços feita 
pelos chefes de seções: 

a) preparar os autógrafos destinados à sanção presidencial ou à Câmara dos Deputados, os decretos 
de promulgação, as mensagens, ofícios e respectivos registros; 

b) organizar as listas das Comissões. 

§ 3º – Aos Oficiais lotados na Diretoria da Ata compete auxiliar o Diretor e o Chefe da Seção na 
organização dos originais a serem remetidos ao Diário do Congresso Nacional, para a publicação da Ata 
impressa e da Sinopse, bem como verificar a fidelidade da respectiva publicação e da lista de chamada dos 
Senadores. 

§ 4º – Aos Oficiais lotados na Biblioteca e no Arquivo compete auxiliar os Diretores dos respectivos 
serviços nas suas atribuições. 

§ 5º – Aos Oficiais lotados na Diretoria da Contabilidade, sob a direção dos chefes das respectivas 
seções, incumbe, além de outras atribuições que lhes forem cometidas: 

a) fazer a escrita diária de toda a receita e despesa da Secretaria, organizando mensalmente um 
balancete e anualmente o balanço das quantias recebidas e despendidas pela Secretaria; 

b) conferir as contas apresentadas com os pedidos de aquisição de material; 

c) fazer a estatística do comparecimento dos Senadores e do pessoal da Secretaria; 

d) anotar no livro de registro competente os assentamentos dos funcionários e os incidentes 
verificados na sua vida funcional; 



e) anotar, nas respectivas fichas, o registro dos Senadores com a designação dos Estados que 
representarem e dos Partidos a que estiverem filiados; 

f) organizar e processar as folhas de pagamento dos Senadores e do pessoal da Secretaria; 

g) organizar os processos de aposentadoria e montepio dos funcionários do Senado. 

Art. 185 – Aos Redatores de Anais e Documentos Parlamentares Incumbe: 

a) a organização, em ordem cronológica, dos Anais e dos Documentos Parlamentares do Senado; 

b) remeter as provas respectivas ao Departamento de Imprensa Nacional para a necessária 
publicação em volumes, providenciando no sentido de que esta não seja retardada; 

c) cumprir qualquer ordem de serviço que receber do Diretor-Geral e do chefe da respectiva Vice-
Diretoria. 

Art. 186 – Ao Assistente Técnico da Taquigrafia compete auxiliar o Diretor da Taquigrafia, bem como 
elaborar e fiscalizar a execução da escala de serviço diário. 

Art. 187 – Aos Taquigrafos-Revisores compete rever o trabalho dos Taquígrafos de seu respectivo 
"quarto", corrigi-lo e, após rubricá-lo, fazer entrega ao Diretor da Taquigrafia. 

Art. 188 – Aos Taquígrafos compete o apanhamento dos trabalhos das Sessões do Senado Federal, 
na forma estabelecida pelo Diretor da Taquigrafia, e das reuniões das Comissões para que forem 
escalados, quando necessário. 

Art. 189 – Ao Zelador do Patrimônio, com auxílio de seu Ajudante, compete: 

a) zelar pela conservação e limpeza do edifício e dos móveis e demais pertences do Senado; 

b) promover o inventário da todos os móveis e utensílios, automóveis e demais pertences do Senado 
Federal, entregando uma relação ao Diretor-Geral e outra ao chefe da respectiva Vice-Diretoria. 

Art. 190 – Compete ao Zelador do Arquivo: 

a) zelar pela conservação dos documentos, publicações e objetos recolhidos à Diretoria do Arquivo 
ou a esta pertencentes; 

b) estudar e por em prática medidas que se relacionem com a imunização do material a que se refere 
a alínea anterior, tendo em vista, igualmente, as condições de higiene de trabalho do pessoal lotado na 
Diretoria do Arquivo; 

c) submeter ao Diretor do Arquivo, por escrito, o resultado dos estudos e das medidas constantes da 
alínea b; 

d) verificar o estado dos documentos, antes do respectivo arquivamento, providenciando a 
restauração dos mesmos quando se fizer necessário; 

e) representar, por escrito, ao Diretor do Arquivo sobre quaisquer ocorrências das quais resultaram 
estragos ou que submetam a risco o material recolhido; 

f) cumprir qualquer ordem de serviço que receber de seus superiores hierárquicos. 

Art. 191 – Ao Almoxarife, com o auxílio de seu Ajudante, incumbe: 

a) receber e manter em depósito o material adquirido, fiscalizando a sua qualidade e quantidade, 
guardando-o, classificadamente, de modo a ser pedido o suprimento a tempo, e conservando-o em ordem, 
asseio e preservado de deterioração; 

b) atender prontamente aos pedidos do material feitos por escrito pelas diversas diretorias de serviço, 
depois de visados pelo Diretor da Contabilidade, entregando-os mediante recibo; 

c) solicitar em tempo o suprimento de material esgotado; 

d) ter sempre em dia a escrituração do material em depósito, de modo a poder informar de imediato 
sobre sua situação. 

Art. 192 – Ao Chefe da Portaria compete:  

a) dirigir os serviços da Portaria; 

b) fazer a distribuição dos serventes necessários aos serviços de limpeza do edifício; 



c) distribuir entre Auxiliares de Portaria, Continuos e Serventes os serviços do recinto das Sessões, 
Gabinetes, Comissões, salas e demais dependências do edifício durante o expediente da Secretaria, 
fiscalizando a sua boa execução. 

d) auxiliar o serviço de policiamento interno do edifício; 

e) executar as ordens de serviço que receber do Diretor-Geral, dos Chefes das Vice-Diretorias e 
Diretores de serviços. 

Art. 193 – Ao Porteiro compete: 

a) abrir as portas do Senado nas horas determinadas por este Regulamento; 

b) fiscalizar o serviço de ingresso de estranhos no edifício, encaminhando-os às salas de espera, 
tribunas e galerias; 

c) receber, encaminhar e expedir a correspondência do Senado Federal ; 

d) protocolar a correspondência que receber e expedir; 

e) cumprir as ordens de serviço recebidas do Diretor-Geral e do Chefe da Portaria. 

Art. 194 – Ao Ajudante da Portaria incumbe auxiliar o Chefe da Portaria e o Porteiro em todas as 
suas atribuições. 

Art. 195 – Aos Auxiliares da Portaria compete a execução dos serviços nos Gabinetes, Comissões, 
Vice-Diretorias e Diretorias, de acordo com as determinações dos respectivos chefes. 

Art. 196 – Aos Contínuos incumbe especialmente: 

a) a execução de todos os serviços determinados pelo Chefe da Portaria; 

b) prover a Mesa, as Bancadas dos Senadores, os Gabinetes e as Salas das Comissões do material 
necessário; 

c) obedecer e cumprir as determinações de seus superiores, em matéria de serviço; 

d) cooperar com os demais funcionários da Portaria no desempenho de suas obrigações; 

e) auxiliar o Ajudante da Portaria no desempenho de suas funções. 

Art. 197 – Aos Serventes incumbe o serviço de limpeza geral do edifício e dos móveis, assim como 
qualquer outro que lhe seja determinado pelo Chefe de Portaria ou pelos chefes dos serviços em que 
estiverem lotados. 

Art. 198 – Ao Eletricista-Chefe incumbe, auxiliado pelo Eletricista, a conservação de todos os 
motores, máquinas, aparelhos de iluminação e telefônicos, relógios, campainhas, aparelhos elétricos e 
elevadores, representando por escrito ao Chefe da Portaria sobre qualquer providência que se fizer 
necessária. 

Art. 199 – Aos Ascensoristas incumbe o asseio e serviço de elevadores, sob a direção do Chefe da 
Portaria. 

Art. 200 – Aos Motoristas cabe o serviço de direção e conservação dos automóveis do Senado 
Federal, auxiliados pelos respectivos Ajudantes. 

CAPÍTULO VIII 

Dos Deveres 

Art. 201 – São deveres dos funcionários, além dos inerentes a seus cargos; 

a) comparecer ao serviço às horas regulamentares e, extraordinariamente, quando convocados; 

b) prestar obediência aos seus superiores hierárquicos; 

c) desempenhar com zelo e prontidão os trabalhos que lhes forem distribuídos; 

d) representar aos respectivos chefes contra abusos e irregularidades de que tiverem conhecimento; 

e) guardar sigilo dos atos antes de dados à publicidade e dos que não devam ser tornados públicos; 

f) tratar com urbanidade as partes, atendendo-as sem predileções. 



Parágrafo único – É dever dos responsáveis pela execução dos diversos serviços, além dos 
enunciados neste artigo, levar, por escrito, ao conhecimento do Diretor-Geral, as faltas cometidas pelos 
seus subordinados. 

Art. 202 – É expressamente proibido a qualquer funcionário: 

a) retirar da repartição livros, documentos ou qualquer espécie de material destinado aos serviços do 
Senado Federal; 

b) constituir-se procurador de partes perante o Senado Federal ou sua Secretaria; 

c) fornecer a interessados estranhos ao Senado Federal, verbalmente ou por escrito, informações 
sobre processos em andamento nas Comissões, salvo quando autorizados pelos respectivos Presidentes; 

d) praticar atos que importem em interesse pela solução de assunto dependente do estudo das 
Comissões ou de deliberações do Senado Federal; 

e) fazer contratos com o Governo, direta ou indiretamente, por si ou como representante de outrem; 
dirigir companhia ou empresa subvencionada pela União; requerer ou promover para si ou para outrem a 
concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes, exceto privilégios de invenção; 

f) facilitar a entrada de pessoas estranhas em qualquer dependência da Secretaria ou permitir que 
examinem livros e documentos confiados à sua guarda ou escrituração, salvo as exceções deste 
Regulamento ou por permissão do 1º-Secretário ou do Diretor-Geral; 

g) entregar às partes papéis destinados à Câmara dos Deputados ou a qualquer repartição pública; 

h) fazer solicitações aos Senadores em benefício próprio ou de terceiros; 

i) fazer parte de agremiações de qualquer natureza que visem à subversão ou destruição do regime 
democrático representativo instituído pela Constituição Federal. 

Art. 203 – Salvo quando em objeto de serviço, a nenhum funcionário é permitido afastar-se da sede 
do seu trabalho sem autorização do respectivo Chefe. 

Art. 204 – Sob pena que irá da suspensão à demissão, nenhum funcionário poderá recusar, sem 
motivo plenamente justificado, o desempenho de funções regulamentares que lhe forem designadas pelos 
seus superiores hierárquicos. 

Art. 205 – Os funcionários subordinados à Portaria usarão, quando em serviço do Senado, uniforme 
de acordo com o modelo aprovado pela Comissão Diretora. 

CAPÍTULO IX 

Dos Direitos e Vantagens 

Art. 206 – Além do vencimento do cargo, o funcionário poderá gozar das seguintes vantagens 
pecuniárias: 

 I – ajuda de custo; 

II – gratificação por função; 

III – remuneração por serviços extraordinários; 

IV – gratificação adicional por tempo de serviço; 

V – remuneração por trabalho de natureza especial; 

Vl – remuneração pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou científico. 

§ 1º – A ajuda de custo será arbitrada pela Comissão Diretora e concedida ao funcionário que for 
designado para, a serviço do Senado Federal, desempenhar comissão fora da Capital ou no estrangeiro. 

§ 2º – A gratificação por função, ou função gratificada, será igualmente arbitrada pela Comissão 
Diretora e destina-se a atender a encargos de chefia e outros que não justifiquem a criação de cargos 
isolados. 

§ 3º – A gratificação adicional por tempo de serviço público será concedida na forma prescrita pelo 
artigo 208 deste Regulamento. 



§ 4º – A remuneração devida pela prestação dos serviços previstos nos itens V e Vl deste artigo 
serão arbitradas pela Comissão Diretora, de acordo com a natureza dos mesmos. 

§ 5º – A remuneração pela prestação de serviços extraordinários será concedida a juízo da Comissão 
Diretora. 

CAPÍTULO X 

Dos Vencimentos, das Gratificações e dos Descontos Dos Vencimentos 

Art. 207 – Os vencimentos anuais serão os constantes das tabelas votadas pelo Senado Federal. 

Das Gratificações Adicionais 

Art. 208 – Para os funcionários da Secretaria ficam asseguradas gratificações adicionais aos 
vencimentos por tempo de serviço público, na seguinte proporção: 

a) por mais de dez anos.................................................................................................................... 15% 

b) por mais de quinze anos .............................................................................................................. 20% 

c) por mais de vinte anos.................................................................................................................. 25% 

d) por mais de vinte e cinco anos ..................................................................................................... 30% 

Das Funções Gratificadas 

Art. 209 – A gratificação por função será percebida cumulativamente com os vencimentos do cargo. 

Dos Descontos 

Art. 210 – O funcionário que não comparecer ao serviço perderá os vencimentos correspondentes ao 
tempo em que estiver ausente, salvo se justificar devidamente a falta, a juízo do Diretor-Geral. 

§ 1º – O desconto por faltas interpoladas abrangerá os domingos e feriados, se estes ficarem 
compreendidos entre duas dessas faltas consecutivas. 

§ 2º – Para os efeitos deste artigo, são justificadas as faltas decorrentes: 

a) de moléstia do funcionário; 

b) de moléstia grave em pessoa da família; 

c) de nojo; 

d) de casamento; 

e) de força maior, devidamente comprovada. 

§ 3º – Ao funcionário que não for contumaz em faltas ao serviço poderão ser abonadas até três faltas 
por mês. 

§ 4º – O funcionário que deixar de comparecer à Secretaria, por se achar desempenhando 
externamente serviço do Senado Federal, autorizado pela Comissão Diretora, ou qualquer outro gratuito e 
obrigatório por força de lei, não sofrerá desconto algum nos seus vencimentos. 

§ 5º – As faltas justificadas por motivo de gala ou nojo corresponderão a oito (8) dias úteis. 

CAPÍTULO XI 

Das Licenças e das Substituições  

Das Licenças 

Art. 211 – A licença, regularmente concedida, é um dos meios pelos quais poderá o funcionário 
interromper o exercício do cargo ou deixar de prestar, temporariamente, os serviços a que é obrigado. 

Art. 212 – A licença poderá ser concedida: 

a) para tratamento de saúde; 

b) por motivo de doença em pessoa da família; 

c) no caso de convocação para o serviço militar; 



d) para tratar de interesses particulares; 

e) licença especial (prêmio); 

f) licença à gestante, na forma da lei. 

Art. 213 – São competentes para conceder licença: 

I – até quinze (15) dias, o Diretor-Geral; 

II – de mais de quinze (15) dias, até trinta (30) dias, o 1º-Secretário; 

III – por tempo superior a trinta (30) dias, a Comissão Diretora. 

Art. 214 – A licença para tratamento de saúde compreende, também, a que se concederá ao 
funcionário acidentado no exercício da função e ao atacado de doença profissional. 

Art. 215 – As licenças até noventa (90) dias serão concedidas mediante a apresentação de atestado 
fornecido pelo Serviço Médico do Senado Federal, admitindo-se, quando isso não for possível, a atestação 
de médico oficial e, excepcionalmente, a de médico particular.  

§ 1º – A licença poderá ser prorrogada até o máximo de noventa (90) dias, desde que o interessado 
exiba novo atestado comprobatório da necessidade da prorrogação. 

§ 2º – A prorrogação deverá ser requerida antes do término do prazo da licença, em cujo gozo esteja 
o funcionário. 

Art. 216 – Para a concessão de licença por prazo superior a noventa (90) dias, será exigido laudo 
médico passado por junta nomeada pela Comissão Diretora, da qual fará parte o médico do Senado 
Federal. 

Parágrafo único – Os atestados médicos, como os laudos, deverão indicar, minuciosa e claramente, a 
natureza e a sede do mal de que estiver atacado o funcionário, bem como o tempo mínimo necessário ao 
seu tratamento. 

Art. 217 – Finda a licença, o funcionário é obrigado a reassumir imediatamente o exercício do cargo, 
salvo prorrogação. 

§ 1º – A infração deste artigo importará na perda total dos vencimentos e, se exceder de trinta (30) 
dias, na de demissão por abandono do cargo. 

§ 2º – As licenças concedidas dentro do período de sessenta (60) dias, contados da data da 
terminação da anterior, serão consideradas como prorrogação. 

Art. 218 – O funcionário não poderá permanecer licenciado por prazo maior de vinte e quatro (24) 
meses. Findo este prazo, será submetido à inspeção médica e aposentado, se considerado definitivamente 
inválido. 

Art. 219 – O funcionário licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a qualquer 
atividade de que aufira vantagens pecuniárias, sob pena de ter cassada a licença e de ser processado por 
abandono do cargo. 

Art. 220 – O licenciado para tratamento da própria saúde, em virtude de acidente no exercício de 
suas funções ou de doença profissional, perceberá integralmente o vencimento. 

§ 1º – Considera-se doença profissional a decorrente da natureza do cargo e adquirida no seu 
exercício; 

§ 2º – Considera-se acidente o evento danoso decorrente mediata ou imediatamente do exercício da 
função, bem como a agressão, não provocada, sofrida pelo funcionário, quando no desempenho do seu 
cargo. 

Art. 221 – A comprovação do acidente, indispensável para a concessão da licença, deverá ser feita 
em processo regular, no prazo máximo de dez (10) dias. 

Art. 222 – O funcionário licenciado para tratamento de saúde poderá desistir, em qualquer tempo, da 
licença e voltar ao exercício do cargo, desde que considerado apto em inspeção médica. 

Art. 223 – O funcionário atacado de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, 
lepra ou paralisia será licenciado compulsoriamente, com o vencimento integral. 



Parágrafo único – Esta licença será convertida em aposentadoria, na forma do art. 218, antes do 
prazo aí fixado, se assim opinar a junta médica, por considerar definitiva a sua invalidez. 

Art. 224 – À funcionária gestante será concedida, mediante Inspeção médica, licença por três (3) 
meses, com vencimento integral. 

Art. 225 – A licença por motivo de doença em pessoa da família será concedida desde que o 
interessado prove, mediante atestado médico, estar atacado de doença grave seu ascendente, 
descendente, cônjuge de que não esteja legalmente separado, ou colateral por consangüinidade ou 
afinidade, até o 3º grau civil. 

§ 1º – Além da prova de doença e do grau de parentesco, exigir-se-á ainda a de que: 

a) é indispensável a assistência pessoal do funcionário à pessoa enferma, ou que tenha de 
acompanhá-la para fora da Capital, por exigência médica; 

b) a pessoa enferma viva às expensas do requerente da licença, em se tratando de colateral, 
ascendente ou descendente de maior idade. 

§ 2º – A licença de que trata este artigo será concedida com vencimento integral até noventa (90) 
dias. Daí por diante, sofrerá o licenciado os seguintes descontos: 

a) de um terço, quando exceder de três (3) meses; 

b) de dois terços, quando exceder de seis (6) meses; 

c) sem vencimento, quando exceder de doze (12) meses. 

Art. 226 – Ao funcionário convocado para o serviço militar, ou outro encargo nacional, será concedida 
licença com vencimento, descontada mensalmente a importância que receber como incorporado. 

§ 1º – A concessão da licença far-se-á mediante prova de Incorporação por meio de documento 
oficial; 

§ 2º – O funcionário desincorporado reassumirá imediatamente o exercício de suas funções, sob 
pena de perda total dos vencimentos e de demissão por abandono do cargo, se a ausência exceder de 
trinta (30) dias. 

Art. 227 – Após dois anos de exercício, poderá o funcionário obter licença sem vencimento, para 
tratar de interesses particulares. 

§ 1º – Essa licença será negada, desde que o afastamento do funcionário seja considerado prejudicial 
ou inconveniente para o serviço. 

§ 2º – Somente decorridos dois anos após a terminação da anterior, poderá ser concedida nova 
licença para tratar de interesses particulares. 

Art. 228 – O funcionário em gozo de licença não contará tempo para nenhum efeito, salvo quando se 
tratar de licença prêmio, da concedida à gestante ou a funcionário acidentado no serviço ou atacado de 
moléstia profissional. 

Art. 229 – Ao funcionário licenciado é lícito em qualquer tempo desistir do restante da licença e 
reassumir o exercício do cargo. 

Art. 230 – Não será concedida licença: 

a) ao funcionário interino que não contar pelo menos um (1) ano de exercício; 

b) ao efetivo que não contar pelo menos seis (6) meses de exercício ininterrupto. 

Art. 231 – No período das férias parlamentares, poderá o Diretor-Geral conceder licença até trinta 
dias e prorrogá-la por igual prazo. 

Das Substituições 

Art. 232 – As substituições de funcionários, nos seus impedimentos temporários, serão feitas pela 
Comissão Diretora, mediante proposta do Diretor-Geral, ouvida a Comissão de Promoções, e obedecerão 
aos requisitos exigidos para as promoções. 

§ 1º – O funcionário substituto perceberá, além dos seus vencimentos, o que faltar para completar os 
do substituído. 



§ 2º – As substituições ocasionais serão feitas pelos chefes dos respectivos serviços e a destes pelo 
Diretor-Geral. 

§ 3º – O Diretor-Geral, nos seus impedimentos, será substituído por um dos Vice-Diretores-Gerais 
designado pela Comissão Diretora, e os Vice-Diretores-Gerais, por um Diretor de Serviço. 

Da Aposentadoria 

Art. 233 – O funcionário será aposentado, voluntária ou compulsoriamente, nos casos previstos no 
art. 191 da Constituição Federal. 

Parágrafo único – O funcionário do Senado Federal que exercer Interinamente cargo superior por 
tempo excedente de três anos, sem interrupção, poderá ser aposentado com os vencimentos e vantagens 
desse cargo, desde que preencha as condições previstas em lei para a aposentadoria. 

Art. 234 – A aposentadoria por invalidez depende de inspeção médica pela junta que for nomeada 
pela Comissão Diretora, da qual fará parte o médico do Senado. 

§ 1º – Salvo o caso de moléstia que o impossibilite de exercer suas funções, aguardará o funcionário 
em exercício a publicação do ato da aposentadoria. 

§ 2º – O laudo deverá especificar a natureza e a sede da doença ou lesão, declarando 
expressamente que o funcionário se encontra definitivamente incapacitado para o exercício do cargo. 

Art. 235 – Na apuração do tempo de serviço para aposentadoria, serão computados como de efetivo 
exercício: 

I – o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal prestado pelo funcionário em qualquer 
cargo (Constituição, art. 192); 

II – as férias; 

III – os dias de gala por motivo de casamento, até oito (8) dias; 

IV – os dias de luto pelo falecimento do cônjuge, filho, pai, mãe e irmão, até oito (8) dias; 

V – a tempo de convocação para o serviço militar; 

VI – o tempo de desempenho de mandato eletivo ou de funções de Governo, excluindo o das férias 
parlamentares; 

Vll – a licença por motivo de acidente em serviço ou em conseqüência de doença profissional; 

Vlll – a licença funcionária gestante;  

IX – a licença especial; 

X – as faltas decorrentes de moléstia comprovada, até três (3) por mês; 

XI – o desempenho de missões no estrangeiro, quando o afastamento tiver sido expressamente 
autorizado pelo Senado; 

XII – o tempo de serviço prestado às autarquias;  

§ 1º – Contar-se-ão em dobro: 

I – o tempo de serviço prestado às forças armadas em operações de guerra; 

II – o de licença-prêmio não gozada. 

§ 2º – Descontar-se-ão integralmente: 

I – o tempo de serviço concorrente ou prestado simultaneamente em dois ou mais cargos ou funções; 

ll – as faltas não justificadas ao serviço; 

III – os dias de suspensão; 

IV – as licenças para tratamento de saúde e as concedidas para tratar de interesses particulares. 

Art. 236 – A apuração do tempo de serviço, para efeito de aposentadoria, será feita em dias. 

§ 1º – Serão computados os dias de efetivo exercício, à vista do registro de freqüência ou da folha de 
pagamento. 



§ 2º – O número de dias será convertido em anos, considerados sempre estes como de trezentos e 
sessenta e cinco dias. 

 § 3º – Feita à conversão de que trata o parágrafo anterior, os dias restantes até cento e oitenta e dois 
não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem esse número. 

Art. 237 – Ao funcionário que contar mais de 35 anos de efetivo exercício será concedida 
aposentadoria, independentemente de laudo médico, desde que o requeira, apurando-se o seu tempo de 
serviço na forma prescrita pelo artigo anterior. 

Art. 238 – A aposentadoria compulsória por motivo de idade será dada mediante a apresentação da 
certidão de idade do funcionário ou em face dos elementos fornecidos pela Diretoria de Contabilidade. 

Art. 239 – Os proventos da aposentadoria, se o funcionário contar menos de trinta (30) anos de 
serviço, serão proporcionais e calculados na razão de um trinta avos (1/30) por ano sobre o vencimento da 
atividade. 

Parágrafo único – Esses proventos em hipótese alguma poderão ser superiores ao vencimento da 
atividade, nem inferiores a um terço (1/3) do mesmo. 

Da Estabilidade, da Demissão e Exoneração 

Art. 240 – O funcionário, depois de dois (2) anos de exercício, quando nomeado em virtude de 
concurso, e depois de cinco (5), quando nomeado em caráter efetivo, sem concurso, só perderá o cargo por 
exoneração a pedido, em virtude de sentença judiciária passada em julgado, por extinção ou mediante 
processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa (Constituição Federal, artigos 188 e 
189). 

Parágrafo único – Extinguindo-se o cargo, o funcionário estável ficará em disponibilidade 
remunerada, até o seu obrigatório aproveitamento em outro cargo de natureza e vencimentos compatíveis 
com o que ocupava. 

Art. 241 – Os funcionários que não gozarem de estabilidade e Incorrerem na perda do cargo, serão 
demitidos pela Comissão Diretora, sendo que os estáveis só poderão perder o cargo por decisão do 
Senado. 

Das Responsabilidades e das Penalidades 

Art. 242 – Os funcionários são responsáveis pelos abusos e omissões que praticarem no exercício de 
seus cargos, assim como pela negligência em não responsabilizarem seus subordinados. 

Art. 243 – As penalidades serão as seguintes:  

1ª – advertência; 

2ª – repreensão escrita e anotada nos assentamentos dos funcionários; 

3ª – suspensão até noventa dias; 

4ª – demissão simples; 

5ª – demissão a bem do serviço público; 

§ 1ª – As penas de advertência, repreensão e suspensão até quinze dias serão impostas pelo Diretor-
Geral; a de suspensão até trinta dias, pelo 1º-Secretário; a de suspensão por mais de trinta dias, pela 
Comissão Diretora; a de demissão por abandono de emprego, pela Comissão Diretora; as de demissão 
simples ou a bem do serviço público, pelo Senado Federal, por proposta da Comissão Diretora, em virtude 
de processo administrativo. 

§ 2º – A pena de advertência será aplicável nos casos de: 

a) sucessivas faltas ao serviço; 

b) omissão no cumprimento dos deveres; 

c) perturbação do serviço. 

§ 3º – A pena de repreensão será aplicável nos casos de: 

a) falta de urbanidade e respeito para com qualquer pessoa dentro do edifício do Senado Federal; 

b) revelação de despacho e deliberação ainda não dados à publicidade, ou de atos de natureza 
secreta; 



c) relteradas advertências ineficazes. 

§ 4º – A pena de suspensão terá lugar nos casos de: 

a) não-cumprimento de ordens, ou não-execução de serviços; 

b) desacato a qualquer pessoa dentro do edifício do Senado Federal; 

c) fornecimento de informações inexatas; 

d) divulgação de atos da economia interna do Senado Federal; 

e) tornar-se o funcionário relapso no cumprimento dos deveres; 

t) promover escândalo de qualquer espécie dentro do edifício do Senado Federal; 

§ 5º – A pena de demissão terá lugar nos casos de: 

a) sentença condenatória passada em julgado, por crime previsto nas leis penais; 

b) embriaguez contumaz, irregularidades de comportamento habituais, ou falta grave que importa 
responsabilidade penal; 

c) revelação de segredo de que esteja de posse por força do cargo; 

d) insubordinação ou desobediência a ordens legais de superiores hierárquicos; 

e) ofensas físicas praticadas dentro do edifício do Senado Federal ou em qualquer de suas 
dependências; 

f) repetidas suspensões ineficazes. 

Art. 244 – A pena de suspensão importa na perda do direito a todos os vencimentos e à contagem de 
tempo. 

Art. 245 – O funcionário que deixar de comparecer ao serviço por trinta dias seguidos, ou sessenta 
interpolados durante o ano, sem causa justificada, será demitido por abandono de emprego. 

Art. 246 – Das penas de suspensão e de demissão caberá, dentro de cinco dias, recurso para a 
Comissão Diretora. 

Art. 247 – O processo administrativo, acarretando a imediata suspensão preventiva do acusado, 
correrá perante uma comissão composta da três funcionários designados pelo 1º-Secretário e de categoria 
nunca inferior à do processado. 

§ 1º – Essa comissão ouvirá o acusado, as pessoas que tenham conhecimento do fato que lhe é 
imputado, ou que possam prestar esclarecimentos a respeito, e bem assim aquelas por ele arroladas na sua 
defesa, procedendo às diligências que se tornarem necessárias à elucidação da verdade. 

§ 2º – Ao acusado será concedido o prazo de quinze dias para produzir a sua defesa, dando-se-lhe 
para esse fim vista do processo. 

§ 3º – Ultimado o processo, será ele enviado à Comissão Diretora, para os fins de direito. 

§ 4º – O processo a que responder o Diretor-Geral correrá perante a Comissão Diretora. 

§ 5º – Em caso algum serão negadas ao funcionário punido ou não as certidões que requerer das 
várias peças do processo a que houver respondido. 

Art. 248 – As penalidades impostas aos funcionários serão anotadas nos seus assentamentos, não 
podendo ser riscadas do mesmo. No caso de ser perdoada a falta e cancelada a pena pela Comissão 
Diretora, será feita a anotação no livro, ao lado da lavratura da penalidade, sendo a mesma rubricada pelo 
Presidente da Comissão Diretora. 

Parágrafo único – O disposto no presente artigo só se aplicará às penalidades inferiores ao prazo de 
90 dias. Nos outros casos, poderão as notas ser canceladas pela Comissão Diretora, cabendo recurso para 
o Plenário do Senado da decisão denegatória. 

CAPÍTULO XII 

Do Recinto das Sessões 



Art. 249 – No recinto, durante as Sessões, somente terão Ingresso funcionários em serviço, sendo 
imediatamente convidada a retirar-se qualquer outra pessoa que nele penetrar. 

§ 1º – Haverá junto à Mesa e no recinto Contínuos para o serviço exclusivo da Sessão, os quais 
receberão ordens em matéria de serviço e fiscalizarão o ingresso. 

§ 2º – Mesmo depois de terminada a Sessão, esses Contínuos não poderão retirar-se enquanto nele 
permanecerem Senadores, ou funcionários em serviço. 

TÍTULO IV 

Disposições Gerais e Transitórias 

 CAPÍTULO ÚNICO 

Art. 250 – Nenhuma modificação dos serviços da Secretaria ou das condições do seu pessoal poderá 
ser submetida à deliberação do Senado ou ao estudo de suas Comissões, sem prévio parecer da Comissão 
Diretora. 

Parágrafo único – Não será permitido o aumento de vencimentos, nem mesmo por equiparação, a 
não ser de toda s classe e de uma só vez. 

Art. 251 – Excetuadas as expressamente vedadas por este Regulamento, ficam asseguradas aos 
atuais funcionários da Secretaria vantagens e regalias a que têm direito, de acordo com a legislação vigente 
e anteriores resoluções do Senado Federal. 

Art. 252 – A Secretaria do Senado Federal funcionará como Secretaria do Congresso e terá a seu 
cargo o arquivo de todos os papéis e documentos, sendo os seus funcionários auxiliados, neste serviço, 
pelos da Secretaria da Câmara dos Deputados, nos lermos do Regimento Comum. 

Art. 253 – Os funcionários da Secretaria não poderão ser requisitados para servir em qualquer outro 
ramo de poder público, exceto para missões, comissões de caráter temporário, ou servir em organismos 
internacionais integrados pelo Brasil, mediante prévia permissão do Senado Federal e assegurados os 
vencimentos integrais e a contagem de tempo, nos termos do art. 235, nº XI. 

Parágrafo único – Nas exceções deste artigo não se compreendem os Taquigrafos, que, em virtude 
de suas funções técnicas, não poderão, em nenhuma hipótese, afastar-se do serviço do Senado Federal. 

Art. 254 – Nos jardins do Palácio Monroe só poderão estacionar os automóveis pertencentes a 
Senadores, Deputados e funcionários do Senado Federal. 

Parágrafo único – Excetuam-se da proibição deste artigo os pertencentes a altas autoridades ou 
pessoas portadoras de cartões de permissão expedidos pelo 1º-Secretário, em virtude de decisão da 
Comissão Diretora. 

Art. 255 – Os atuais cargos de Auxiliar de Secretaria e de Datilógrafo ficam transformados em cargos 
de Oficial Legislativo, com os respectivos padrões. 

Art. 256 – As promoções à classe J serão feitas alternadamente entre os atuais Auxiliares de 
Secretaria e os Datilógrafos, classe l. 

Art. 257 – Serão nomeados, em caráter efetivo, nas vagas que ocorrerem nas várias seções da 
Secretaria do Senado, em virtude do presente Regulamento, os contratados que houverem prestado 
concurso no Senado Federal. 

Art. 258 – As vagas de Servente que se abrirem após a vigência deste Regulamento serão 
preenchidas mediante contrato, na forma deste Regulamento. 

Art. 259 – O Médico do Senado Federal, além das penas impostas pela legislação em vigor, ficará 
sujeito à de exoneração no caso de fornecimento de atestados falsos ou graciosos a funcionários da Casa 
para qualquer fim. 

Parágrafo único – Uma vez denunciada a falsidade ou a graciosidade do atestado, será aberto 
imediatamente inquérito administrativo para apuração do fato denunciado e aplicação da sanção 
correspondente. 

Art. 260 – A licença especial aos funcionários da Secretaria do Senado será concedida, nos termos 
da Lei nº 283, de 24 de maio de 1948, pela Comissão Diretora, de acordo com elementos fornecidos pela 
seção competente. 



Art. 261 – Nenhum funcionário do Senado Federal, excetuados os Secretários de Comissões, poderá 
acumular suas funções com as de qualquer outro cargo da Secretaria. 

Parágrafo único – Quando designado para outra função, será imediatamente afastado da sua, dando-
se-Ihe substituto enquanto durar o afastamento. 

Art. 262 – O Serviço Médico criado por este Regulamento será instalado assim que for possível. 

Art. 263 – Este Regulamento entrará em vigor, depois de aprovado pelo Senado, na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 27 de janeiro de 1950. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

Publicada no DCN (Seção II) d 1º-2-50 

_________________ 

O Senado Federal decreta, nos termos do art. 67, § 2º, da Constituição Federal, e eu promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1950 

Artigo único – É concedido aos funcionários da Secretaria do Senado Federal, a titulo de gratificação 
por serviços extraordinários prestados durante o período de convocação extraordinária do Congresso 
Nacional de 15 de janeiro a 15 de março de 1950, o pagamento de importância correspondente aos 
vencimentos integrais de um mês. 

§ 1º – É concedido pagamento igual aos funcionários do Departamento dos Correios e Telégrafos 
(Agência Postal-Telegráfica do Senado Federal), do Departamento Federal de Segurança Pública e do 
Departamento de Imprensa Nacional que serviram no Senado Federal durante o mesmo período. 

§ 2º – As despesas com a execução desta Resolução correrão à conta de saldos de verbas 
existentes. 

Senado Federal, em 24 de abril de 1950. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 2/50) 

Publicada no DCN (Seção II ) de 25-4-50 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1950 

O Senado Federal, de acordo com o art. 66, letra e, do 
Regimento Interno, resolve 

 Exonerar, a pedido, do cargo de Auxiliar de Secretaria, padrão I, o Sr. Murillo Cintra de Faria. 

Senado Federal, em 14 de junho de 1950. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 5/50) 

Publicada no DCN (Seção II) de 5-6-50 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1950 



Art. 1º – Os funcionários da Secretaria do Senado e os padrões de seus vencimentos serão os 
seguintes:  

Cargos  

Classe 

ou 

Padrão 

Número 

de 

cargos 

Observações          



 
Diretor- Geral.................................................. 

Secretario – Geral da Presidência..................  

Vice –Diretor – Geral....................................... 

Diretor de serviço ........................................... 

Chefe de Seção ............................................. 

Oficial Legislativo............................................ 

Oficial Legislativo............................................ 

Oficial Legislativo ........................................... 

Oficial Legislativo............................................ 

Oficial Legislativo............................................ 

Oficial Legislativo............................................ 

Oficial Legislativo............................................ 

Oficial Legislativo............................................ 

Taquigrafo- Revisor......................................... 

Taquígrafo....................................................... 

Taquígrafo ...................................................... 

Taquígrafo ......................................................  

Assistente de Taquígrafo................................ 

Auxiliar de Taquígrafo..................................... 

Redator de Anais e Documentos 
Parlamentares................................................. 

Redator de Anais e Documento 
Parlamentares................................................. 

Redator de Anais e Documento 
Parlamentares................................................. 

Redator de Anais e Documento 
Parlamentares................................................. 

Revisores de Provas ...................................... 

Assistente de Publicações.............................. 

Arquivista........................................................ 

Zelador de Arquivo......................................... 

Zelador de Patrimônio.................................... 

Chefe de Arquivo ........................................... 

Porteiro............................................................ 

Ajudante Chefe da Portaria............................ 

Eletricista – Chefe........................................... 

Elétrica ........................................................... 

Auxiliar de Portaria ......................................... 

Contínuo..........................................................  

Contínuo.......................................................... 

Servente..........................................................  

PL-1 

PL-1  

PL-2 

PL-3  

O 

N 

M 

L 

K 

J 

I 

H 

PL-4 

O 

N 

M  

__ 

K  

O  

N 

M  

L 

L 

L 

K 

M 

M 

N 

M 

L 

K 

J 

K 

J 

I 

H 

  
1 

1  

2 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

15 

30 

6 

6 

6 

6  

1 

6  

3  

3 

3  

5 

6 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

16 

13  

10 

24

 
         

Em comissão 
,quando vagar      

Função gratificada.     

              

Oficial Legislativo em 
comissão , 
designado pela 
Comissão Diretora.                   

           



 
Art. 2º – Os Redatores de Anais e Documentos Parlamentares, tradutores, são obrigados, além dos 

serviços Inerentes à função, a fazer todos os trabalhos de tradução do Senado. 

Art. 3º – Os Assistentes de Publicação e os Revisores de Provas ficam subordinados à Diretoria da 
Ata. 

Art. 4º – A idade mínima para Inscrição em concurso perante o Senado será de 18 anos, e a máxima, 
de 35 anos. 

Art. 5º – Ficam efetivados todos os Contínuos e Serventes que estiverem servindo no Senado na 
data em que entrar em vigor a presente Resolução. 

Parágrafo único – Os vencimentos dos extranumerários contratados para servirem como Serventes 
corresponderão ao padrão G. 

Art. 6º – Os Assessores Técnicos de Orçamento serão nomeados por proposta da Comissão de 
Finanças. 

Art. 7º – Exercerá a função de Assistente da Taquigrafia um Oficial Legislativo designado pela 
Comissão Diretora. 

Art. 8º – As promoções resultantes das vagas que ocorrerem em virtude da adoção do presente 
Quadro independerão de Interstício. 

Senado Federal, em 28 de junho de 1950. – Fernando de Mello Vianna, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 1/50) 

Publicada no DCN (Seção II) do 29-8-50 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal, por indicação aprovada na Sessão de 16 de junho de 1950, 
resolve e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1950 

Artigo único – O busto em bronze de Joaquim Murtinho, mandado executar por deliberação do 
Senado e já pronto, será colocado na Sala da Comissão de Finanças, que marcará dia e hora para a 
solenidade da inauguração. 

Parágrafo único – A Sala de Reuniões da Comissão de Finanças passa a denominar-se Sala Joaquim 
Murtinho. 

Senado Federal, em 4 de julho de 1950. – Fernando Mello Vianna, Presidente do Senado Federal, 
em exercício. 

_________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 5-8-50 

_________________ 

O Senado Federal aprova e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1950 

Artigo único – É efetivado no cargo de Redator de Anais e Documentos Parlamentares, letra L, o 
interino Antônio Carlos Bandeira, com os vencimentos designados em lei; revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 21 de julho de 1950. – Fernando de Mello Vianna, Presidente em exercício. 

_________________ 



(Projeto de Resolução nº 6/50) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-7-50 

_________________ 

O Senado Federal aprova e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1950 

Artigo único – É nomeado para exercer o cargo de Redator de Anais e Documentos Parlamentares, 
padrão L, da Secretaria do Senado Federal, o Sr. Nerione Nunes Cardoso; revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 25 de julho de 1950. – Fernando de Mello Vianna, Presidente em exercício. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 7/50) 

Publicada no DCN (seção II) de 26-5-50 

_________________ 

O Senado Federal aprova e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1950 

Artigo único – São nomeados para exercer os cargos de Assessor Técnico de Orçamento os Srs. 
João Manuel Rocha de Mattos, Luciano de Figueiredo Mesquita e José Vicente de Oliveira Martins, com os 
vencimentos fixados em lei; revogadas as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 25 de julho de 1950. – Fernando de Mello Vianna, Presidente em exercício. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 8/50) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-5-50 

_________________ 

O Senado Federal aprova e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1950 

Artigo único – São nomeados para exercer o cargo de Assistente de Publicações, padrão L, os Srs. 
Mauro Cunha Campos de Moraes e Castro e José Benício Tavares Cunha Mello, com os vencimentos 
fixados em lei; revogadas as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 25 de Julho de 1950. – Fernando de Mello Vianna, Presidente em exercício. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 9/50) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-5-50 

_________________ 

O Senado Federal aprova e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1950 

Artigo único – É nomeado para exercer o cargo de Ajudante de Zelador do Patrimônio, padrão J, o 
Sr. Joaquim da Costa, com os vencimentos fixados em lei; revogadas as disposições em contrário. 



Senado Federal, em 28 de julho de 1950. – Fernando de Mello Vianna, Presidente em exercício. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 10/50) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-7-50 

_________________ 

O Senado Federal aprova e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1950 

Artigo único – São nomeados para exercer o cargo de Revisor de Provas, padrão L, os Srs. Octavio 
Santiago da Silba, Alcino Pereira de Abreu Filho, Paulo Nunes Augusto de Figueiredo, Antônio Júlio Pires, 
Herculano Ruy Vaz Carneiro e Caio Cesar de Menezes Pinheiro, com os vencimentos fixados em lei; 
revogadas as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 28 de julho de 1950. – Fernando de Mello Vianna, Presidente em exercício. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº  11/50) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-7-50 

_________________ 

O Senado Federal aprova e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N.12 – DE 1950 

Artigo único – São nomeados para exercer os cargos de Almoxarife, padrão K, e Ajudante de 
Almoxarife, padrão J, os Srs. Wilson Tartucci e Cláudio IIdeburque Carneiro Leal Neto, respectivamente, 
com os vencimentos fixados em lei; revogadas as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 28 de julho de 1950. – Femando de Mello Vianna, Presidente em exercício. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 12/50) 

Publicada no DCN (seção II) de 29-7-50 

_________________ 

O Senado Federal aprova e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 13 – DE 1950 

Artigo único – São nomeadas para exercer o cargo de Bibliotecário, padrão L, as Sras. Eleonora 
Duse Villasboas Noronha Luz e Adélia Leite Coelho, com os vencimentos fixados em lei; revogadas as 
disposições em contrário. 

Senado Federal, em 28 de julho de 1950. – Fernando de Mello Vianna, Presidente em exercício. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 13/50) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-7-50 

_________________ 

O Senado Federal aprova e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 14 – DE 1950 



Artigo único – São nomeados para exercer o cargo de Redator de Anais e Documentos 
Parlamentares, padrão L (tradutor), os Srs. Philadelpho Seal e Murilo Marroquim de Souza, com os 
vencimentos fixados em lei; revogadas as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 4 de agosto de 1950. – Fernando de Mello Vianna, Presidente em exercício. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 14/50) 

Publicada no DCN (Seção II) de 5-8-50. 

O Senado Federal aprova e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 15 – DE 1950 

Artigo único – É nomeada para exercer o cargo de Arquivista, padrão K, a Sra. Helena Collin 
Waddington, com os vencimentos fixados em lei; revogadas as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 9 de agosto de 1950. – Fernando de Mello Vianna, Presidente em exercício. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 15/50) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-8-50 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal decreta, nos termos do art. 158, § 2º, da Constituição, e eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 16 – DE 1950 

Artigo único – É o Governo do Estado do Paraná autorizado a conceder de uma só vez ou 
parceladamente, até 200.000 (duzentos mil) alqueires de terras devolutas, equivalentes a 484.000 
(quatrocentos e oitenta e quatro mil) hectares, para a constituição do patrimônio da Fundação Paranaense 
de Colonização e Imigração, nos termos do Decreto-lei nº 646, de 19 de junho de 1947, e da Lei nº 125, de 
30 de outubro de 1948, do Estado. 

Parágrafo único – As terras só poderão ser aplicadas nos fins previstos no decreto-lei citado. 

Senado Federal, em 17 de agosto de 1950. – Fernando de Mello Vianna, Presidente em exercício. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 3/50) 

Publicada no DCN (Seção II) de 18-8-50 

_________________ 

O Senado Federal aprova e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 17 – DE 1950 

Artigo único – Fica aposentado, com os vencimentos integrais e a gratificação adicional a que tiver 
direito, por tempo de serviço, o Contínuo, classe J, Oscar Alves da Silva, de acordo com o laudo médico do 
Hospital dos Servidores do Estado, nos termos do art. 191, item I, § 3º, da Constituição Federal; revogadas 
as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 8 de novembro de 1950. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 4/50) 



Publicada no DCN (Seção II) de 9-11-50 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 18 – DE 1950 

Art. 1º – No quadro de funcionários da Secretaria do Senado, a que se refere á Resolução nº 4, de 
1950, altere-se para 9 (nove) o número de Chefes de Seção. 

Art. 2º – São equiparados, para todos os efeitos, aos funcionários de categoria idêntica da Secretaria 
da Câmara dos Deputados os funcionários da Secretaria do Senado Federal. 

§ 1º – Excetuam-se dessa equiparação os funcionários da Secretaria do Senado Federal titulares de 
cargos não existentes na Secretaria da Câmara dos Deputados ou que tiverem vencimentos superiores aos 
de categoria idêntica daquele ramo do Congresso Nacional. 

§ 2º – A equiparação a que se refere este artigo vigorará a partir de 29 de junho de 1950, alterando-
se, a partir dessa data, os símbolos correspondentes aos padrões de vencimentos dos funcionários da 
Secretaria do Senado, que passarão a ser os mesmos adotados na Câmara dos Deputados. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 15 de dezembro de 1950. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 16/50) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-12-50 

_________________ 

O Senado Federal resolve, nos termos do art. 48, § 1º, da Constituição Federal, e eu promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N. 19 – DE 1950 

Artigo único – A restrição expressa no art. 48, I, b, da Constituição não se refere, quanto aos 
Senadores, aos que são professores catedráticos de estabelecimento de ensino superior mantido por 
entidade de direito público. 

Senado Federal, em 22 de dezembro de 1950. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 18/50) 

Publicada no DCN (Seção II) de 23-12-50 

_________________ 

O Senado Federal aprova e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1951 

Art. 1º – Acrescente-se ao art. 162 do Regimento Interno o seguinte parágrafo: 

"Parágrafo único – Além dos casos previstos na Constituição Federal e neste Regimento, a votação 
se fará em escrutínio secreto quando se tratar de votos do Prefeito do Distrito Federal.” 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 23 de janeiro de 1951. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 19/50) 

Publicada no DCN (Seção II) de 24-1-51 



_________________ 

O Senado Federal aprova e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1951 

Art. 1º – Fica aposentado, nos termos do art. 191, item II, da Constituição Federal, com os 
vencimentos integrais do padrão O e a gratificação adicional correspondente, por contar mais de 40 anos de 
serviço, o Chefe da Portaria do Senado Federal, Claudionor Corrêa de Sá. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 31 de janeiro de 1951. – Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 21/50) 

Publicada no DCN (Seção II) de 2-3-51 

__________________ 

O Senado Federal decreta, nos termos do art. 49 da Constituição Federal, e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1951 

Artigo único – É concedida licença ao Senador Napoleão de Alencastro Guimarães para ausentar-se 
do País, a fim de participar nos trabalhos da IV Conferência de Consulta dos Ministros de Relações 
Exteriores das Repúblicas Americanas, presentemente reunida em Washington. 

Senado Federal, em 11 de abril de 1951. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Requerimento nº 121/51) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-4-51 

_________________ 

O Senado Federal decreta, nos termos do art. 48, § 1º, da Constituição, e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1951 

Artigo único – Não incorre na perda do mandato o Senador que aceitar nomeação para membro da 
Junta Consultiva da Escola Superior de Guerra. 

Senado Federal, em 12 de abril de 1951. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 4/51) 

Publicada no DCN (Seção II) de 13-4-51 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal decreta, nos termos do art. 19, § 6º, da Constituição, e eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1951 

Art. 1º – Fica o Estado do Maranhão autorizado a manter, pelo espaço de três anos, inclusive o 
exercício de 1951, as taxas atuais ad valorem do seu Imposto de Exportação para o estrangeiro: 

a) 9% (nove por cento) sobre amêndoas de babaçu e de tucum, barbatanas de tubarão, borracha, 
casca de mangue, cera de carnaúba e couros ou peles; 



b) 7% (sete por cento) sobre couros ou peles silvestres.  

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 11 de maio de 1951. – João Café Filho. Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 7/51) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-5-71 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1951 

Artigo único – O prazo a que se refere o art. 14, § 6º, da Lei nº 217, de 15 de janeiro de 1948, é 
initerrupio e somente será suspenso por: 

a) superveniência das férias parlamentares, compreendidos nestas o dia da instalação do Congresso 
Nacional e o tempo do seu funcionamento extraordinário, quando convocado para fim especial; 

b) força maior ou caso fortuito, que impeça o Senado de reunirse, não se compreendendo entre 
esses motivos a falta de quorum ou deliberação unilateral do próprio Senado. 

Senado Federal, em 29 de maio de 1951. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 3/51) 

Publicada no DCN (Seção II) de 30-5-51 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal decreta, nos termos do artigo 40 da Constituição, e eu promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1951 

Artigo único – Os Revisores de Provas do quadro dos funcionários da Secretaria do Senado Federal 
a que se refere a Resolução nº 4 – de 1950, passam a denominar-se Redatores-Revisores. 

Senado Federal, em 20 de junho de 1951. – Alexandre Marcondes Filho, Presidente em exercício. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 20/50) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-6-51 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal, de acordo com o art. 206 do Regulamento da Secretaria, decreta 
e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1951 

Artigo único – É concedida aos funcionários da Secretaria do Senado, bem como ao pessoal do 
Departamento Federal de Segurança Pública e Departamento dos Correios e Telégrafos com exercício 
nesta Casa do Congresso, uma gratificação correspondente a vinte diárias, por serviços extraordinários 
prestadas de 16 de dezembro de 1950 a 31 de janeiro de 1951. 

Parágrafo único – Essas diárias serão calculadas sobre os vencimentos integrais que mensalmente 
percebe cada funcionário. 

Senado Federal, em 28 de junho de 1951. – Alexandre Marcondes Filho, Presidente em exercício. 



_________________ 

(Projeto de Resolução nº 5/51) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-51 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1951 

Artigo único – Junto às delegações que o Senado enviar a conferências, congressos ou reuniões 
internacionais, poderá figurar um representante da imprensa credenciado nesta Casa do Congresso. 

Senado Federal, em 13 de agosto de 1951. – Etelvino Lins, 1º-Secretário no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 12 – de 1951) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-8-51 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1951 

Art. 1º – O art. 208 do Regulamento da Secretaria do Senado passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 208 – As gratificações adicionais por tempo de serviço previstas, constitucionalmente, para os 
funcionários das Casas do Congresso Nacional serão assim computadas na Secretaria do Senado Federal: 

– 10% (dez por cento) ao termo do primeiro qüinqüênio subseqüente." 

Art. 2º – O pagamento das gratificações adicionais asseguradas por esta Resolução será feito a 
contar de 31 de janeiro de 1951; revogadas as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 20 de agosto de 1951. – Alexandre Marcondes Filho, Vice-Presidente no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto da Resolução nº 6/51) 

Publicada no DCN (Seção II) de 23-8-51 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1951 

Art. 1º – Fica aposentado, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, com os vencimentos 
integrais do padrão O e a gratificação adicional correspondente, por contar mais de 35 anos de serviço, o 
Redator de Anais e Documentos Parlamentares do Senado Federal José Sizenando Teixeira. 

Art. 2 º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 30 de agosto de 1951. – Vespasiano Mantins, 2º-Secretário, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 9/51) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1-9-51 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 12 – DE 1951 

Art. 1º – São efetivados nas classes Iniciais das carreiras para que tiverem sido nomeados os atuais 
funcionários interinos da Secretaria do Senado Federal, admitidos mediante prova de habilitação. 

Art. 2º – São efetivados na classe inicial da carreira de Taquigrafo os Oficiais Legislativos que vem 
servindo nessa classe em caráter interino. 

Art. 3º – É igualmente efetivado o ocupante interino de cargo isolado, desde que exista vaga no 
respectivo quadro à data em que entrar em vigor esta Resolução. 

Art. 4º – A Comissão Diretora expedirá títulos de nomeação aos funcionários efetivados nos termos 
dos arts. 1º e 3º e mandará apostilar os daqueles efetivados de acordo com o art. 2º 

Art. 5º – A presente Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Sendo Federal, em 3 de outubro de 1951. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 10/51) 

Publicada no DCN (Seção II) de 4-10-51 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal decreta, nos termos do art. 19, § 6º, da Constituição Federal, e eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 13 – DE 1951 

Artigo único – É o Estado do Piauí autorizado a cobrar, pelo prazo de cinco anos, a contar de janeiro 
de 1952, a Imposto de Exportação de 7% (sete por cento) ad valorem sobre gêneros destinados ao 
estrangeiro; revogadas as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 10 de outubro do 1951. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 17/51) 

Publicada no DCN (Seção II) de 18-10.51 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal decreta, nos termos do art. 10, § 6º, da Constituição Federal, e eu 
promulgo a seguinte  

RESOLUÇÃO N. 14 – DE 1951 

Artigo único – É concedida licença ao Senador Vivaldo Lima para ausentar-se dos Pais e, como 
chefe da delegação da Cruz Vermelha Brasileira, poder participar da Vl Conferência Interamericana da Cruz 
Vermelha, que se deverá reunir na Cidade do México. 

Senado Federal, em 11 de outubro de 1951. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 13-10-51 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal decreta, nos termos do art. 49 da Constituição Federal, e eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 15 – DE 1951 



Artigo único – É concedida licença ao Senador Apolônio Salles para ausentar-se do País e, como 
representante do Brasil, participar do Congresso Internacional de Adubos Químicos, que se deverá reunir na 
Cidade de Roma. 

Senado Federal, em 17 de outubro de 1951. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

Publicada no DCN (Seção II de 19-10-51) 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal decreta, nos termos do art. 49 da Constituição, e eu promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N. 16 – DE 1951 

Artigo único – É concedida licença ao Senador Waldemar Pedrosa para ausentar-se dos Pais e 
integrar a delegação do Brasil à próxima Assembléia-Geral da Organização das Nações Unidas, que deverá 
reunir-se em Paris. 

Senado Federal, em 26 de outubro de 1951. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Requerimento nº 342/51) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-10-51 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal decreta, nos termos do art. 40 da Constituição Federal, e eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 17 – DE 1951 

Art. 1º – Fica equiparado o padrão de vencimentos dos cargos de Assessor Técnico de Orçamento 
ao de Redator de Anais e Documentos Parlamentares. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 13 de novembro de 1951. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 16/51) 

Publicada no DCN (Seção I) de 14-11-51 

_________________ 

O Senado Federal decreta e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 18 – DE 1951 

Artigo único – Os Assistentes de Publicações do Quadro da Secretaria do Senado Federal passam a 
denominar-se Redatores-Revisores. 

Senado Federal, em 29 de novembro de 1951, – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 15/51) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1-12-51 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal decreta, nos termos do art. 19, § 6º, da Constituição, e eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 19 – DE 1951 

Art. 1º – Fica o Estado da Bahia autorizado a aumentar de 2% (dois por cento) a taxa atual de 5% 
(cinco por cento) ad valerem do seu Imposto de Exportação para o estrangeiro. 

Parágrafo único – Os impostos inferiores à taxa de 5% (cinco por cento), cobrados pelo Estado sobre 
produtos de exportação para o estrangeiro, ficam aumentados em proporção ao aumento estabelecido na 
disposição precedente. 

Art. 2º – A cobrança das taxas autorizadas por esta Resolução será feita pelo prazo máximo de dez 
anos. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 7 de dezembro de 1951. – Alexandre Marcondes Filho, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 28/51) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-12-51 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 20 – DE 1951 

Art. 1º – É concedido aos funcionários da Secretaria do Senado Federal um mês de vencimentos 
integrais, a titulo de gratificação, pelos serviços extraordinários prestados na presente Sessão Legislativa. 

Art. 2º – Aos funcionários do Departamento dos Correios e Telégrafos e do Departamento Federal de 
Segurança Pública, que servem no Senado Federal, será concedido um abono correspondente a um mês 
de seus vencimentos, pelo mesmo motivo. 

Art. 3º – Para cumprimento do disposto na presente Resolução, será providenciada a abertura do 
crédito especial de Cr$ 1.723.859,10 (um milhão, setecentos e vinte e três mil, oitocentos e cinqüenta e 
nove cruzeiros e dez centavos). 

Senado Federal, em 13 de dezembro de 1951. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 24/51) 

Publicada no DCN (Seção II de 16-12-51) 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal decreta, nos termos do art. 67, § 2º, da Constituição, e eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 21 – DE 1951 

Art. 1º – Fica equiparado o padrão de vencimentos dos Redatores-Revisores do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal ao dos Redatores de Anais e Documentos Parlamentares. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 15 de dezembro de 1951 – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 15/51) 



Publicada no DCN (Seção II) de 16-12-51 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 22 – DE 1951 

Art. 1º – A parte fixa do subsídio do Senador será devida: 

a) a partir do início do mandato, aos Senadores diplomados antes da instalação da primeira Sessão 
Legislativa; 

b) a partir da expedição do diploma, aos Senadores eleitos durante a Legislatura; 

c) a partir da posse, aos suplentes. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 15 de dezembro de 1951. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 19/51) 

Publicada no DCN (Seção II) de 19-12-51 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal decreta, nos termos do art. 40 da Constituição, e eu promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N. 23 – DE 1951 

Artigo único – Inclua-se no Regimento Interno, como Capítulo I do Titulo XII, passando a matéria aí 
disposta a constituir Capítulo II, um capítulo intitulado Dos vetos do Prefeito do Distrito Federal, com as 
seguintes disposições: 

" Art. – Compete ao Senado o julgamento do veto do Prefeito do Distrito Federal a projetos da 
Câmara dos Vereadores, nos termos do art. 14 da Lei Orgânica (Lei nº 217, de 15 de janeiro de 1948). 

Art. – Recebido o veto no Senado, será a ele atribuído um número de ordem. 

Parágrafo único – Se recebidos, no mesmo expediente, dois ou mais vetos, o número de ordem será 
dado, pela precedência, em data do veto. 

Art. – Lido no expediente da Sessão, será o veto imediatamente encaminhado à Comissão de 
Constituição e Justiça. 

§ 1º – A designação do Relator da Comissão obedecerá à escala, por ordem alfabética, dos seus 
membros efetivos, inclusive o Presidente. 

§ 2º – Na hipótese de exercício temporário na Comissão, o substituto ocupará, na escala, o lugar do 
substituído, independente da ordem alfabética. 

§ 3º – Sendo total o veto, o parecer concluirá pela aprovação, ou rejeição, em globo. Sendo parcial, 
poderá concluir por essa forma, ou distintamente, em relação a cada disposição que houver sido vetada do 
projeto. 

Art. – A votação em Plenário será feita mediante escrutínio secreto, proclamando-se o resultado pela 
maioria dos Senadores presentes. 

§ 1º – Os Senadores que aprovarem o veto usarão da cédula sim, e os que o rejeitarem, da cédula 
não. 

§ 2º – Na hipótese de veto parcial, nos termos do art. 3º, parte final, a votação será feita de duas 
vezes, sendo uma quanto ao grupo de disposições vetadas com parecer favorável ao veto e outra quanto 
ao grupo de disposições cujo veto obteve parecer contrário, ressalvados, em ambos os casos, os 
destaques. 



Art. – Considerar-se-á aprovado o veto que não for rejeitado dentro de trinta dias, contados do seu 
recebimento pela Secretaria do Senado ou do início dos trabalhos legislativos, quando se houver feito a 
remessa no intervalo das Sessões (art. 14, § 6º, da Lei Orgânica). 

§ 1º – Na contagem do prazo, exclui-se o dia da entrada do veto e inclui-se o dia do término, salvo se 
este for domingo ou feriado, ou nele não funcionar, regimentalmente, o Senado. 

§ 2º – O prazo é ininterrupto e somente se suspende por: 

a) superveniência das férias parlamentares, compreendidos nestes o dia da instalação do Congresso 
Nacional e o tempo do seu funcionamento extraordinário, quando convocado para fim especial; 

b) força maior ou caso fortuito que impeça o Senado de reunir-se, não se compreendendo entre 
esses motivos a falta de quorum ou deliberação unilateral do próprio Senado. 

Art. – Rejeitado o veto, a Mesa do Senado fará imediata comunicação à Mesa da Câmara dos 
Vereadores, para o efeito da promulgação. 

Art. – Os casos omissos neste Capítulo serão supridos pelas disposições regimentais de caráter 
geral." 

Senado Federal, em 19 de dezembro de 1951. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 27/51) 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-12-51 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal decreta, nos termos do art. 49 da Constituição Federal, e eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1952 

Artigo único – É concedida licença ao Senador Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo 
para ausentar-se do País por mais de noventa dias, para os fins do art. 49 da Constituição. 

Senado Federal, em 30 de abril de 1952. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal 

_________________ 

(Requerimento nº 137/52) 

Publicada no DCN (Seção III) de 1º-5-52 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1952 

Art. 1º – Fica aposentado, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, com os vencimentos 
integrais do padrão PL-2 e a gratificação adicional correspondente, por contar mais de 35 anos de serviço, o 
Diretor de Serviço do Senado Federal Hilário Ribeiro Cintra. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 30 de abril de 1952. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto da Resolução nº 3/52) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-5-52 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1952 

Art. 1º – Será comemorado pelo Senado Federal o dia 19 de novembro de cada ano, consagrado à 
Bandeira Nacional. 

§ 1º – Nesse dia, com a presença de Senadores e de funcionários da Secretaria, será hasteado, às 
12 horas, o pavilhão nacional, que será saudado por um Senador e um funcionário do Senado. 

§ 2º – No mesmo dia, será realizada uma Sessão Especial, na qual um representante de cada Partido 
com assento no Senado se manifestará sobre o Dia da Bandeira. 

Senado Federal, em 7 de maio de 1952. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Judiação nº 6/51) 

(Projeto de Resolução nº 30/51) 

Publicada no DCN (Seção II) de 9-5-52 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal decreta, nos termos do art. 53 Constituição Federal, e eu promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1952 

Art. 1º – Fica criada, nos termos do art. 53 da Constituição e da Lei nº 1.579, de 18 de março de 
1952, uma Comissão de Inquérito, que será constituída de 5 (cinco) membros, para investigar, dentro do 
prazo de 60 (sessenta) dias, a situação da indústria e do comércio do cimento. 

Parágrafo único – Essa investigação, além de outros aspectos que à Comissão parecer conveniente 
encarar, versará, especialmente, sobre: 

a) se nossa produção de cimento, em face do consumo, apresenta desproporção que seja preciso 
corrigir; 

b) se as nossas jazidas calcáreas possibilitam produção suficiente ao nosso consumo, e por quanto 
tempo; 

c) se as iniciativas particulares nesse ramo da indústria estão sendo suficientes em face das nossas 
necessidades; 

d) se o poder público deve suprir deficiências que se verifiquem, promovendo ele próprio a instalação 
de fábricas ou animando a iniciativa privada; 

e) se existem planos oficiais ou particulares de exploração de nossas jazidas para a fabricação de 
cimento, e, em caso afirmativo, quais as razões por que não se realizam. 

f) se procedem, se têm base em ocorrências verdadeiras os repetidos clamores da imprensa em 
geral, e particularmente de alguns vultos eminentes da Associação Comercial do Rio de Janeiro, sobre o 
"câmbio negro” do cimento no território nacional, máxime na Capital da República. 

g) qual o critério atualmente adotado para a distribuição das quotas do cimento de produção nacional, 
quem legalmente a determina, como se processa a distribuição, quais as entidades físicas que, no decorrer 
do ano de 1951 e no corrente ano, foram e estão sendo incumbidas da mesma ou por ela contempladas. 

Senado Federal, em 11 de setembro de 1952. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 7/52) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-9-52 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1952 

Artigo único – Os atuais proventos do pessoal inativo da Secretaria do Senado Federal, aposentado 
até 30 de outubro de 1950, ficam aumentados a partir de 1º de janeiro de 1951, na conformidade do art. 24, 
letra c, e da tabela respectiva da Lei nº 488, de 15 de novembro de 1948, onde as percentagens de 35%, 
30% e 20% serão substituídas, respectivamente, pelas importâncias fixas de Cr$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos cruzeiros), Cr$ 1.200,00 (um mil e duzentos cruzeiros) e Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros); 
revogadas as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 24 de outubro de 1952. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 25/51) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-10-52 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1952 

Art. 1º – Será considerado extraordinário e, neste caráter, remunerado com um mês de vencimentos 
integrais o serviço prestado pelos funcionários do Senado, durante as Sessões realizadas em período de 
convocação extraordinária, igual ou superior a trinta dias. 

Parágrafo único – As Sessões Extraordinárias, realizadas à noite e nos dias em que o Senado 
normalmente não funcione, ou as decorrentes de convocação extraordinária por período inferior a trinta 
dias, serão pagas à razão de uma diária. 

Art. 2º – O que dispõe esta Resolução se estende ao pessoal administrativo do Departamento dos 
Correios e Telégrafos e do Departamento Federal de Segurança Pública que exerça suas funções no 
Senado. 

Art. 3º – O disposto no art. 1º abrange o período de convocação extraordinária do Congresso 
Nacional, entre 15 de janeiro e 10 de março do corrente ano. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 24 de outubro de 1952. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 1/52) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-10-52 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1952 

Art. 1º – Suprima-se o parágrafo único do art. 141 do Regulamento da Secretaria do Senado Federal 
(Resolução nº 1, de 1950). 

Art. 2º– Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 24 de outubro de 1952. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 5/52) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-10-52 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal decreta, nos termos do art. 49 da Constituição Federal, e eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1952 

Artigo único – É concedida licença ao Senador Georgino Avelino, nos termos do art. 49 da 
Constituição Federal, para integrar a delegação do Brasil à Assembléia-Geral da Organização das Nações 
Unidas, a realizar-se proximamente em Nova lorque. 

Senado Federal, em 24 de outubro de 1952. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Requerimento nº 320/52) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-10-52 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1952 

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL 

TÍTULO I 

Da Instalação 

Art. 1º – O Senado Federal tem sua sede na Capital da República e, enquanto não dispuser em 
contrário, reunir-se-á no Palácio Monroe. 

Parágrafo único – Em casos de guerra, de comoção intestina, de calamidade pública ou de 
ocorrência que impossibilite o seu funcionamento no Palácio Monroe, o Senado Federal poderá reunir-se, 
eventualmente, em qualquer outro local, por determinação da Mesa ou da Comissão Diretora, a 
requerimento da maioria dos Senadores. 

Art. 2º – Dois dias antes da data fixada para a abertura do Congresso Nacional, deverão os 
Senadores comparecer ao edifício do Senado Federal, às 14 horas e 30 minutos, para as Reuniões 
Preparatórias, que se realizarão com a presença de, pelo menos, onze Senadores e sob a direção dos 
membros da Mesa eleitos para a Sessão Legislativa anterior, excluídos os membros que tiverem perdido ou 
terminado o mandato. 

§ 1º – O Senador impossibilitado de comparecer às Reuniões Preparatórias comunicará esse fato ao 
1º-Secretário. 

§ 2º – Na falta dos membros da Mesa da Sessão anterior, assumirá a Presidência o Senador mais 
idoso, que convidará para os quatro lugares de Secretários Senadores pertencentes às representações 
partidárias mais numerosas. 

Art. 3º – Verificada a presença, na Capital Federal, de Senadores em número correspondente ao 
quorum exigido no artigo 78, o Senado comunicará o fato à Câmara dos Deputados e ao Presidente da 
República. A mesma comunicação será feita no caso de se não verificar esse quorum até a véspera do dia 
fixado para abertura do Congresso Nacional. 

Art. 4º – Satisfeito o disposto no artigo anterior, o Vice-Presidente do Senado Federal ou o seu 
substituto legal, dará por encerra das as Reuniões Preparatórias e convidará os Senadores para a Sessão 
Solene de instalação do Congresso Nacional. 

Art. 5º – Afora a instalação solene a 15 de março de cada ano, haverá Sessão Conjunta do Senado 
Federal e da Câmara dos Deputados nos casos declarados na Constituição Federal (art. 41). 

Art. 6º – Sempre que um terço dos membros do Senado Federal resolver convocar 
extraordinariamente o Congresso Nacional, na conformidade do artigo 39, parágrafo único, da Constituição 
Federal, a resolução será promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente e imediatamente publicada e 
comunicada ao Presidente da Câmara dos Deputados, para as providências necessárias à instalação da 
Sessão Legislativa, nos termos do Regimento Comum. 



TÍTULO II 

Dos Senadores 

CAPÍTULO I 

Da Posse e do Exercício do Mandato 

Art. 7º – A posse do Senador é ato público que se realizará perante o Senado Federal, durante a 
Sessão Legislativa Ordinária ou Extraordinária, inclusive nas Reuniões Preparatórias, devendo precedê-la a 
entrega do diploma respectivo à Mesa. 

§ 1º – A apresentação do diploma tanto poderá ser feita pelo diplomada, pessoalmente, ou por ofício 
ao 1º-Secretário, como por intermédio do seu Partido ou de qualquer Senador. 

§ 2º – Presente o diplomado, o Presidente designará três Senadores para recebê-lo e introduzi-lo na 
Sala das Sessões, onde prestará o seguinte compromisso: “Prometo guardar a Constituição Federal e as 
leis do País, desempenhar fiel e lealmente o mandato de Senador que o povo me conferiu e sustentar a 
união, a integridade e a independência do Brasil.” 

§ 3º – Quando forem diversos a prestar o compromisso, somente o primeiro pronunciará a fórmula 
constante do § 2º, dizendo os demais, um por um: “Assim o prometo.” 

§ 4º – Durante o compromisso, todos os presentes se manterão de pé. 

§ 5º – Salvo motivo de força maior, a juízo do Senado Federal, considerar-se-á haver renunciado o 
mandato o Senador que não prestar compromisso dentro de 90 dias, contados da inauguração da Sessão 
Legislativa, ou, se eleito durante esta, contados da sua proclamação. 

Art. 8º – O Suplente convocado para substituição de Senador ou para o preenchimento de vaga terá 
o prazo de 30 dias para tomar posse, podendo esse prazo ser prorrogado por igual tempo, pelo Senado 
Federal, a requerimento escrito do interessado. 

§ 1º – O Suplente, uma vez convocado, deverá prestar o compromisso na forma do art. 7º e seus 
parágrafos. 

§ 2º – O compromisso só será prestado por ocasião da primeira convocação. Nas seguintes, o 
Presidente comunicará à Casa a presença do Suplente para assumir o exercício do mandato e o convidará 
a tomar lugar no recinto. 

Art. 9º – O Senador deve apresentar-se no edifício do Senado Federal à hora regimental, para tomar 
parte nas respectivas Sessões, considerando-se ausente aquele cujo nome não constar da lista de 
presença. 

Art. 10 – Cabe ao Senador, uma vez empossado: 

a) tomar parte nas Sessões, oferecer projetos, indicações e emendas, requerer, discutir, votar e ser 
votado; 

b) solicitar, por intermédio da Mesa ou dos Presidentes das Comissões a que pertença, informações 
das autoridades sobre fatos relativos ao serviço público ou que sejam úteis à elaboração legislativa; 

c) fazer parte das Comissões, na forma do Regimento; 

d) falar quando julgar necessário, pedindo previamente a palavra ao Presidente, e apartear os 
discursos mediante permissão dos oradores, observadas as disposições regimentais; 

e) examinar a todo tempo quaisquer documentos existentes no Arquivo; 

f) requisitar da autoridade competente, por intermédio da Mesa ou diretamente, providências para 
garantia das suas imunidades; 

g) freqüentar a Biblioteca e utilizar os seus livros e documentos; 

h) freqüentar o edifício do Senado Federal e as respectivas dependências, só ou acompanhado de 
pessoas de sua confiança, não podendo estas, entretanto, ter ingresso no recinto durante as Sessões; 

i) utilizar-se dos diversos serviços do Senado Federal, desde que para fins relacionados com as suas 
funções. 



§ 1º – O Senador só terá direito à ajuda de custo e à parte variável do subsídio depois de empossar-
se e a contar do comparecimento às Sessões (art. 47 da Constituição Federal). A parte fixa do subsídio lhe 
será paga desde a expedição do diploma (artigo 48, I, letra b, da Constituição Federal). 

§ 2º – O Senador substituído pelo Suplente continuará com os direitos constantes das letras e, f, g, h, 
e i deste artigo. 

§ 3º – Sem prejuízo do que caiba ao Senador substituído, o Suplente convocado perceberá o 
subsídio, bem como a ajuda de custo, a qual lhe será paga no início e no término do exercício, mas apenas 
uma vez por Sessão Legislativa. 

Art. 11 – É lícito a qualquer Senador retirar, mediante recibo, documento do Arquivo ou livro da 
Biblioteca. 

Art. 12 – Qualquer Senador tem o direito de reclamar a observância deste Regimento, cumprindo ao 
Presidente atender à reclamação independente de debate, salvo se houver dúvida quanto à aplicabilidade 
do dispositivo invocado. 

Art. 13 – Não é permitido ao Senador, nos seus discursos, apartes, pareceres, votos em separado, 
declaração de voto ou qualquer outra forma de manifestação do seu pensamento, usar de expressões 
descorteses ou insultuosas. 

§ 1º – Nenhum Senador poderá falar contra o vencido, salvo em declaração de voto ou explicação 
pessoal. 

§ 2º – Os apartes serão breves, subordinados às disposições referentes aos debates em tudo que 
lhes for aplicável. 

§ 3º – Não serão permitidos apartes às palavras do Presidente, nem paralelos aos discursos, nem por 
ocasião do encaminhamento de votação, declaração de voto ou questão de ordem. 

§ 4º – A Mesa providenciará a fim de que não constem do Diário do Congresso Nacional e dos Anais 
as expressões consideradas anti-regimentais. 

Art. 14 – Em caso de infração deste Regimento, no curso de qualquer debate, o Presidente advertirá 
o Senador usando da fórmula: “Atenção!” 

§ 1º – Se esta observação não for suficiente, o Presidente dirá: “Senhor Senador F... atenção!" 

§ 2º – Não bastando, ainda, o aviso nominal, o Presidente retirará a palavra ao Senador. 

§ 3º – Insistindo este em desatender às advertências, o Presidente, mediante consulta ao Senado 
Federal e aprovação da maioria dos presentes, independentemente de quorum para deliberação, convidá-
lo-á a deixar o recinto, o que deve ser feito imediatamente. 

§ 4º – A desobediência a essa última determinação constituirá desacato ao Senado Federal, devendo 
o Presidente mandar consignar na Ata todo o incidente e, suspendendo a Sessão, fazer lavrar o respectivo 
auto, que enviará à autoridade judiciária competente, acompanhado da licença do Senado Federal para o 
processo criminal. 

Art. 15 – Falecendo algum Senador durante a Sessão Legislativa, o Presidente comunicará o fato ao 
Senado Federal e consultá-lo-á se seus trabalhos devem ser suspensos nesse dia, deliberando o Plenário 
com qualquer número. Ocorrendo o falecimento na Capital Federal, o Presidente nomeará uma comissão de 
três Senadores para acompanhar o préstito fúnebre. 

Parágrafo único – Se o falecimento ocorrer na Capital Federal fora do tempo das Sessões, o 
Presidente, logo que tenha conhecimento do fato, nomeará, se possível, a comissão a que se refere este 
artigo. Em qualquer circunstância, o fato constará da Ata da Sessão em que o Senado Federal tiver a 
noticia. 

CAPÍTULO II 

Das Vagas e Licenças 

Art. 16 – As vagas, no Senado Federal, verificar-se-ão: 

a) por falecimento; 

b) pela renúncia; 



c) pela perda de mandato. 

Art. 17 – O Senador perde o mandato: 

I – nos casos do art. 48 e seus parágrafos da Constituição Federal; 

II – em conseqüência da perda dos direitos políticos (Constituição Federal, artigo 135, § 2º). 

§ 1º – A perda do mandato poderá ser provocada mediante representação documentada de qualquer 
Senador, de Partido político ou do Procurador-Geral da República. 

§ 2º – Entregue à Mesa, a representação será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, 
para dizer se preenche os requisitos legais. 

§ 3º – O parecer da Comissão de Constituição e Justiça, depois de publicado e distribuído em avulso, 
com antecedência, pelo menos, de 48 horas, será submetido a uma única discussão. 

§ 4º – O Senado Federal poderá mandar arquivar, desde logo, a representação ou admiti-la para 
melhor exame. 

Art. 18 – Admitindo a representação, o Senado Federal elegerá, na forma do art. 39, uma Comissão 
de Inquérito, composta de nove membros. 

§ 1º – A Comissão, recebendo da Mesa a representação e documentos que a acompanham, 
organizará o processo, de que remeterá cópia ao acusado, para responder, por escrito, no prazo de trinta 
dias, prorrogável, a seu pedido, até quinze dias, a critério da Comissão. 

§ 2º – Findo esse prazo, voltará o processo, com a resposta ou sem ela, a ser examinado pela 
Comissão de Inquérito, a qual, depois de proceder às diligências que entender necessárias, de ofício ou 
requeridas, emitirá o seu parecer concluindo por projeto de resolução sobre a procedência ou 
improcedência da representação. 

§ 3º – Para falar sobre o parecer, será concedida vista ao acusado, pelo prazo de dez dias. 

Art. 19 – O acusado poderá assistir, pessoalmente, ou por procurador, a todos os atos e diligências e 
requerer o que julgar conveniente no interesse de sua defesa. 

Art. 20 – O projeto de resolução a que se refere o art. 18, § 2º, depois de publicado e distribuído na 
forma do § 3º do art. 17, será submetido ao Plenário, realizando-se por escrutínio secreto a sua votação. 

Art. 21 – Suspende-se o exercício do mandato de Senador: 

I – por incapacidade civil absoluta, julgada por sentença de interdição; 

II – por condenação criminal que impuser pena de privação de liberdade e enquanto durarem seus 
efeitos. 

§ 1º – Durante a suspensão do exercício do mandato, terá o Senador direito à parte fixa do subsídio e 
conservará as imunidades que não forem atingidas pelos efeitos da sentença de interdição ou da 
condenação criminal. 

§ 2º – Serão observadas na decretação da suspensão do exercício do mandato de Senador e de 
suspensão de imunidades (art. 213 da Constituição Federal) as disposições deste capítulo no que forem 
aplicáveis. 

Art. 22 – A renúncia do mandato deve ser dirigida por escrito à Mesa, com firma reconhecida, 
independendo de aprovação do Senado Federal, mas somente se tornará efetiva depois de lida no 
Expediente e Publicada no Diário do Congresso Nacional. 

Art. 23 – Qualquer caso de extinção do mandato de Senador, salvo os de vaga por falecimento ou 
renúncia, dependerá do pronunciamento do Senado, para os fins de convocação do Suplente ou eleição. 

Art. 24 – Sempre que tiver de ausentar-se por mais de sessenta dias, ou para exercer as funções 
previstas no art. 51 da Constituição Federal, deverá o Senador comunicá-lo ao Presidente, cumprindo-lhe 
solicitar licença quando sua ausência for de mais de três meses ou no caso do art. 49 da mesma 
Constituição. 

Parágrafo único – O requerimento de licença para os fins do art. 49 da Constituição Federal será 
encaminhado à Comissão competente para o fim de emitir parecer, que, se favorável, concluirá por projeto 
de resolução. 



Art. 25 – A convocação de Suplente dar-se-á nos casos de vaga por falecimento, renúncia, perda ou 
suspensão de mandato, licença por mais de noventa dias e afastamento para as investiduras referidas nos 
arts. 49 e 51 da Constituição Federal. 

TÍTULO III  

Da Mesa 

CAPÍTULO I 

Composição e Atribuições 

Art. 26 – A Mesa se compõe de um Presidente, que é o Vice-Presidente da República, e de quatro 
Secretários. 

§ 1º – Para suprir a ausência do Presidente, haverá um Vice- Presidente e para suprir a dos 
Secretários haverá dois Suplentes. 

§ 2º – O Presidente convidará quaisquer Senadores para substituírem os Secretários, na ausência 
dos Suplentes. 

§ 3º – Os Secretários e os Suplentes substituir-se-ão conforme a numeração ordinal e, nesta mesma 
ordem, substituirão o Presidente, na falta do Vice-Presidente. 

§ 4º – Não se achando presentes o Presidente e os seus substitutos legais, inclusive os Suplentes, 
assumirá a presidência da Sessão o Senador mais idoso. 

Art. 27 – Ao Presidente compete: 

a) presidir à Sessão, abrindo-a, encerrando-a ou suspendendo-a; 

b) fazer observar na Sessão a Constituição, as leis e este Regimento; 

c) convocar as Sessões Extraordinárias ou Secretas no decurso das Sessões Legislativas; 

d) assinar as Atas respectivas, uma vez aprovadas; 

e) determinar o destino do expediente lido, de ofício ou em cumprimento de resolução, e distribuir as 
matérias às respectivas Comissões; 

f) impugnar as proposições que Ihe pareçam contrárias à Constituição Federal ou a este Regimento, 
ressalvado ao autor o pedido de audiência da Comissão de Constituição e Justiça; 

g) decidir as questões de ordem; 

h) orientar as discussões, fixando os pontos sobre que devam versar; 

i) dar posse aos Senadores; 

i) propor a prorrogação da Sessão; 

k) designar a Ordem do Dia para a Sessão seguinte e retirar matéria da Ordem do Dia para 
curnprimento de despacho ou para correção de erro ou omissão no avulso; 

I) nomear as Comissões Especiais mencionadas no § 2º do art. 37, bem como os substitutos dos 
membros das Comissões; 

m) convocar, extraordinariamente, o Congresso Nacional, no caso previsto pelo parágrafo único do 
art. 208 da Constituição Federal; 

n) promulgar as leis nos casos do art. 66 e do § 2º do art. 70 da Constituição Federal, bem como as 
resoluções do Senado Federal; 

o) assinar os autógrafos dos projetos e emendas remetidos à Câmara dos Deputados, bem como dos 
projetos enviados à sanção; 

p) convocar, nos casos previstos na Constituição Federal e neste Regimento, o Suplente de Senador; 

q) comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral, para os fins do parágrafo único do art. 52 da Constituição 
Federal, a vaga de Senador, quando não haja o respectivo Suplente; 

r) promover a publicação dos debates e de todos os trabalhos e atos do Senado Federal, impedindo a 
de expressões vedadas por este Regimento, inclusive quando constantes de documentos lidos pelo orador; 



s) assinar correspondência do Senado com o Presidente da República, com os Presidentes do 
Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e com as autoridades estrangeiras de equivalente 
categoria; 

t) nomear e demitir livremente seu Oficial de Gabinete e designar, dentre os funcionários do Senado 
Federal, dois auxiliares para o mesmo gabinete; 

Art. 28 – Ao Vice-Presidente compete, além do disposto no parágrafo único do art. 213 da 
Constituição Federal: 

a) substituir o Presidente, nas suas faltas ou impedimentos; 

b) exercer as atribuições estabelecidas no § 4º do art. 70 e no parágrafo único do art. 208 da 
Constituição Federal, quando não as tenha exercido o Presidente, dentro de 48 horas; 

c) presidir às reuniões da Comissão Diretora, podendo discutir e votar; 

d) ordenar as despesas de administração do Senado Federal, em geral, nos limites das autorizações 
da Comissão Diretora ou do próprio Senado Federal; 

e) assinar a correspondência dirigida ao Presidente da Câmara dos Deputados; 

f) nomear e demitir livremente seu Oficial de Gabinete a designar dentre os funcionários do Senado 
Federal, dois auxiliares para o mesmo gabinete. 

§ 1º – Quando na Presidência da Sessão, o Vice-Presidente terá apenas o voto da qualidade, 
contando-se, porém, a sua presença para efeito de número; 

§ 2º – Sempre que, como Senador, quiser o Vice-Presidente com exercício na Presidência oferecer 
qualquer proposição, bem como discutir e votar, deixará a direção dos trabalhos enquanto se tratar do 
assunto em que intervier. 

Art. 29 – Ao 1º-Secretário incumbe: 

a) ler ao Senado Federal, na integra, toda a correspondência do Presidente da República, da Câmara 
dos Deputados, dos Tribunais e dos Senadores e, em sumário, as conclusões dos pareceres das 
Comissões e quaisquer outros papéis que devam constar do Expediente da Sessão; 

b) ler as proposições apresentadas quando os respectivos autores não o tiverem feito; 

c) despachar a matéria do Expediente que Ihe for distribuída pelo Presidente; 

d) fazer e assinar a correspondência, salvo nas hipóteses dos arts. 27, letra s, e 28, letra e; 

e) receber e abrir a correspondência dirigida ao Senado Federal; 

f) assinar, depois do Presidente, as Atas das Sessões, os projetos e emendas remetidos à Câmara 
dos Deputados e os projetos enviados à sanção; 

g) providenciar a guarda das proposições em curso; 

h) providenciar a entrega aos Senadores dos avulsos Impressos relativos à matéria da Ordem do Dia 
até a véspera da Sessão em que deva ser discutida e votada; 

i) anotar as discussões e votações do Senado Federal nos papéis sujeitos à sua guarda, 
autenticando-os com a sua assinatura, bem como anotar as proposições verbais que sejam formuladas; 

j) encaminhar, sem demora, os papéis distribuídos às Comissões; 

k) apor ementas nas proposições recebidas da Câmara dos Deputados, quando não as tiverem; 

l) superintender os trabalhos da Secretaria e fiscalizar-Ihe as despesas. 

Art. 30 – Ao 2º-Secretário compete: 

a) fiscalizar a redação das Atas e proceder-Ihes à leitura em Sessão, assinando-as depois do 1º-
Secretário; 

b) assistir o 1º-Secretário no exercício de atribuição constante da letra i do art. 29. 

c) lavrar as Atas das Sessões Secretas; 

d) assinar, depois do 1º-Secretário, os projetos e emendas remetidos à Câmara dos Deputados e os 
projetos enviados à sanção. 



Art. 31 – Aos 3º e 4º Secretários compete: 

a) fazer a chamada dos Senadores, nos casos determinados neste Regimento; 

b) contar os votos em todas as votações; 

c) auxiliar o Presidente na apuração das eleições, anotando os nomes dos votadas e organizando as 
listas respectivas para serem lidas imediatamente. 

CAPÍTULO II 

Da Eleição da Comissão Diretora 

Art. 32 – O Vice-Presidente, os Secretários e os Suplentes de Secretário serão eleitos no início de 
cada ano legislativo e servirão até a eleição do ano seguinte, podendo ser reeleitos uma vez. 

Art. 33 – A eleição do Vice-Presidente e dos Secretários e Suplentes de Secretário far-se-á por 
escrutínio secreto e maioria de votos dos Senadores presentes. 

§ 1º – Na composição da Comissão Diretora, será observado, tanto quanto possível, o princípio de 
representação proporcional dos Partidos com assento no Senado Federal. 

§ 2º – Para esse efeito, a eleição se fará em quatro cédulas, sendo: urna para Vice-Presidente; outra 
para 1º e 2º-Secretários; outra para 3º e 4º Secretários, e uma, finalmente, para Suplentes. 

§ 3º – Serão proclamados eleitos em cada escrutínio os mais votados, não podendo o 2º e 4º 
Secretários pertencer à mesma Bancada que houver dado, respectivamente, o 1º e 3º-Secretários. 

§ 4º – Ocorrendo a hipótese prevista no final do parágrafo anterior, proceder-se-á a novo escrutínio, a 
que não poderá concorrer o Partido já contemplado, a fim de que se observe o princípio da representação 
alternativa. 

§ 5º – Os Suplentes serão eleitos num só escrutínio, considerando-se eleito 1º o mais votado e 2º o 
mais votado de Partido diferente. 

TÍTULO IV 

Das Comissões  

CAPÍTULO I 

Espécies e Disciplina 

Art. 34 – O Senado Federal terá Comissões Permanentes e Especiais. 

§ 1º – As Permanentes serão eleitas anualmente no começo de cada Sessão Legislativa Ordinária e 
servirão até a instalação da Sessão seguinte, inclusive nas Extraordinárias. 

§ 2º – As Especiais serão criadas pelo voto do Plenário a requerimento de qualquer Senador, ou 
Comissão, com a indicação da matéria a tratar e do número dos respectivos membros, ressalvadas as 
hipóteses dos artigos 53 da Constituição Federal e 15 deste Regimento. 

§ 3º – Ao término de cada Sessão Legislativa, as Comissões Especiais terão automaticamente extinto 
o seu mandato, cabendo ao seu Presidente propor ao Plenário a sua prorrogação, pelo período de mais um 
ano, uma vez não tenha ultimado o exame do assunto que determinou a sua organização. 

§ 4º – Quando se tratar de Comissão externa, finda a sua tarefa, o Presidente ou um de seus 
membros comunicará ao Senado Federal o desempenho de sua missão. 

Art. 35 – As Comissões Permanentes serão as seguintes: 

1ª – Diretora; 

2ª – Constituição e Justiça; 

3ª – Economia; 

4ª – Educação e Cultura; 

5ª – Finanças; 

6ª – Legislação Social; 



7ª – Redação; 

8ª – Relações Exteriores; 

9ª – Saúde Pública; 

10ª – Segurança Nacional; 

11ª – Serviço Público Civil; 

12ª – Transporte, Comunicações e Obras Públicas. 

Art. 36 – A Comissão Diretora é constituída pelo Vice-Presidente, pelos quatro Secretários e os dois 
Suplentes de Secretários. A de Finanças terá treze membros; a de Constituição a Justiça, onze; e as 
demais, cinco membros cada uma, salvo a de Redação, que terá três. 

§ 1º – Os membros da Comissão Diretora não poderão fazer parte de outra Comissão Permanente, 
não se compreendendo neste caso os Suplentes de Secretário. 

§ 2º – O Senador não terá exercício simultâneo nas Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

§ 3º – O Senador não será eleito para mais de duas Comissões Permanentes, se urna dela for a de 
Constituição e Justiça ou a de Finanças. 

§ 4º – As restrições constantes dos §§ 2º e 3º não alcançam a hipótese de substituição temporária. 

Art. 37 – As Comissões Especiais são internas, externas e mistas. 

§ 1º – As internas, destinadas ao estudo de determinado assunto sujeito à deliberação do Senado 
Federal, serão eleitas no dia seguinte ao da sua criação, salvo se for o assunto considerado urgente. 

§ 2º – As externas, com a incumbência de representação em conferências, congressos, solenidades 
e outros atos públicos, constituir-se-ão por designação do Presidente, não podendo ser inferior a três o 
número de seus membros, nem superior ao dos Partidos com assento no Senado. 

§ 3º – As mistas, compostas de membros das duas Casas do Congresso Nacional, em número igual, 
serão eleitas no dia imediato ao do assentimento da Casa que receber a proposta para sua criação. 

Art. 38 – Quando se tratar de Comissão para elaborar ou modificar o Regimento Interno do Senado 
Federal ou o Regimento Comum do Congresso Nacional, será designado para integrá-la um dos membros 
da Comissão Diretora que for por ela indicado. 

Art. 39 – Na constituição das Comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação 
proporcional dos Partidos nacionais que participem do Senado Federal. 

§ 1º – Para a observância do que dispõe este artigo, dos assentamentos de cada Senador deverá 
constar a declaração, por ele feita, do Partido a que estiver filiado. 

§ 2º – Nos casos de impedimento ou vaga de qualquer dos membros das Comissões, o respectivo 
Presidente solicitará do Presidente do Senado Federal a designação de quem o substitua, devendo o 
substituto estar filiado ao mesmo Partido do substituído, salvo se os demais representantes desse Partido 
não puderem, ou não quiserem, aceitar a designação. Nesta hipótese, a nomeação será feita pelo 
Presidente do Senado Federal, livremente. 

§ 3º – Cessará o exercício do substituto desde que o substituído compareça à reunião da respectiva 
Comissão. 

Art. 40 – Dentro de cinco dias, a contar da sua composição, cada uma das Comissões Permanentes, 
exceto a Diretora, reunir-se-á para instalar os trabalhos e eleger, em escrutínio secreto, dentre os seus 
membros, um Presidente e um Vice-Presidente. 

§ 1º – Findo o prazo, sem que se tenha feito a eleição, ficam investidos na Presidência e Vice-
Presidência os dois membros mais idosos. 

§ 2º – Quando aos trabalhos de qualquer Comissão não comparecerem o Presidente ou o Vice-
Presidente, cabe ao mais idoso a Presidência. 

Art. 41 – Ao Presidente da Comissão compete: 

a) ordenar e dirigir os seus trabalhos; 

b) dar-Ihe conhecimento de toda a matéria recebida; 



c) designar Relatores e distribuir-Ihes a matéria sobre que emitir pareceres; 

d) resolver as questões de ordem; 

e) ser o órgão de comunicação da Comissão com a Mesa; 

f) convocar as suas reuniões extraordinárias de ofício ou a requerimento de qualquer de seus 
membros; 

g) promover a publicação das Atas das reuniões no Diário do Congresso Nacional; 

h) requisitar, em virtude de deliberação da Comissão, os serviços de funcionários técnicos para 
estudo de determinado trabalho, sem prejuizo das respectivas atividades nas repartições a que pertençam; 

i) convidar, para o mesmo fim e na forma da letra anterior, técnicos ou especialistas particulares e 
reprasentantes de entidades ou associações cientificas ou de classe. 

Parágrafo único – O Presidente poderá, excepcionalmente, funcionar como Relator, tendo, nos 
demais casos, apenas o voto de desempate. 

Art. 42 – As Comissões se reunirão com a maioria absoluta dos seus membros, em salas do edifício 
do Senado Federal nos dias estabelecidos ou mediante convocação especial, feita com antecedência de, 
pelo menos, 24 horas, para dia, hora e fim indicados, salvo os casos de urgência e do art. 129. 

Art. 43 – Os trabalhos das Comissões começarão sempre pela leitura e discussão da Ata da reunião 
anterior, a qual, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente. 

§ 1º – Seguir-se-á a discussão das matérias, cabendo a cada Relator emitir um parecer e, assim, 
sucessivamente, até esgotar-se a pauta, cuja organização obedecerá ao mesmo critério. 

§ 2º – Qualquer membro da Comissão, no curso da discussão, desde que conhecido o parecer, 
poderá pedir vista do processo, devendo devolvê-lo até a segunda reunião ordinária. 

§ 3º – As deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes. 

Art. 44 – Os pareceres deverão ser apresentados dentro de 15 dias, redigidos e fundamentados pelo 
Relator em nome da Comissão e, após aprovação, assinados pelos membros presentes. 

§ 1º – As Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças disporão do prazo em dobro. 

§ 2º – Quando o Relator for voto vencido, o parecer será dado pelo membro da maioria que o 
Presidente designar. 

§ 3º – Os membros que não concordarem com o parecer poderão assinar-se vencidos, com 
restrições ou pelas conclusões ou dar voto em separado, contando-se como favoráveis ao parecer os votos 
pelas conclusões e com restrições. 

§ 4º – Os pareceres sobre as escolhas referidas no art. 63, I, da Constituição Federal e sobre outras 
que por lei dependerem da aprovação do Senado Federal constarão exclusivamente: 

a) de relatório sobre o escolhido, com os elementos informativos recebidos ou obtidos pela Comissão, 
de forma a possibilitar a veriflcação dos requisitos legais e qualidades essenciais ao cargo; 

b) de conclusão no sentido da aprovação ou desaprovação do nome indicado, mencionando-se em 
Ata apenas o resultado da votação por escrutinio secreto, sem que seja admitida qualquer declaração ou 
Justificação de voto, exceto em referência ao aspecto legal. 

Art. 45 – Uma vez assinados, os pareceres serão enviados à Mesa, juntamente com as emendas 
relatadas, declarações de votos e votos em separado. 

§ 1º – Serão consideradas emendas da Comissão as que forem por ela adotadas por proposta de 
qualquer dos seus membros. 

§ 2º – As emendas apresentadas perante a Comissão e não aprovadas por ela poderão ser 
renovadas pelo seu autor em Plenário. 

§ 3º – Ao pé de cada uma das emendas de Plenário será indicada a decisão da Comissão. 

§ 4º – Os pareceres conterão ementa indicativa da matéria da proposição a que se referem. 

Art. 46 – As proposições das Comissões só poderão ser retiradas mediante requerimento assinado 
pela maioria das mesmas. 



Art. 47 – As Comissões poderão, nos seus pareceres, propor seja o assunto discutido pelo Senado 
Federal em Sessão Secreta, caso em que o respectivo processo será entregue pelo Presidente da 
Comissão ao do Senado Federal, com o devido sigilo, para seguir a matéria os trâmites regimentais. 

Parágrafo único – Na Sessão Secreta a que se refere este artigo, resolverá o Plenário se deve ou não 
ser dada publicidade à sua deliberação e bem assim aos pareceres e demais documentos constantes do 
processo. 

Art. 48 – É facultado às Comissões dividir-se em Seções para maior facilidade do estudo das 
matérias sujeitas ao seu conhecimento, mas os pareceres serão sempre dados em nome delas. 

§ 1º – Estes pareceres só serão impressos e publicados depois de se manifestarem as Comissões, 
sendo então distribuídos aos Senadores em um só avulso, salvo se as mesmas determinarem a publicação 
ao pé de sua Ata ou em avulso. 

§ 2º – O pronunciamento de duas ou mais Comissões poderá ser dado em reunião conjunta, por 
iniciativa de alguma, aceita pela outra, cabendo a Presidência ao Presidente mais idoso. 

Art. 49 – Poderão as Comissões propor ao Senado Federal a convocação dos Ministros de Estado, 
para lhes prestarem esclarecimentos sobre os assuntos em estudo, bem como a realização de diligência ou 
pedido de informações a qualquer dos outros poderes da União ou à Câmara dos Deputados, sobrestando-
se no decurso do prazo do art. 44. 

§ 1º – Quando se tratar das escolhas a que se refere o § 4º do artigo 44, ou de esclarecimentos 
necessários para o estudo das matérias submetidas à sua apreciação, poderão as diligências ser realizadas 
ou obtidas diretamente pela Comissão, independente de proposta ao Senado Federal. 

§ 2º – O escolhido a que se refere o parágrafo anterior deverá, a convite da Comissão, comparecer 
perante esta para prestar informações que forem julgadas necessárias. 

Art. 50 – Quando as Comissões se ocuparem de assuntos de interesse particular ou procederem a 
inquéritos, tomarem depoimentos e informações, ou praticarem outras diligências semelhantes, poderão, se 
julgarem convenientes, permitir às pessoas diretamente interessadas defender os seus direitos, por escrito 
ou verbalmente; em tais casos, poderão requisitar das autoridades legislativas, judiciárias ou 
administrativas, bem como das entidades autárquicas, sociedades de economia mista e empresas 
concessionárias de serviços públicos, os documentos ou informações de que precisarem. 

Art. 51 – É permitido a qualquer Senador assistir às reuniões das Comissões, discutir perante elas o 
assunto em debate e enviar-lhes informações ou esclarecimentos por escrito. 

Parágrafo único – As informações ou esclarecimentos apresentados por escrito serão impressos com 
os pareceres, se os seus autores o requerem. 

Art. 52 – Perante as Comissões só os seus componentes poderão apresentar emendas às 
proposições a elas distribuídas. 

Art. 53 – Não serão aceitas subemendas de Comissões contendo inovações à matéria em estudo. 

Art. 54 – Quando a matéria for despachada a duas ou mais Comissões, cada uma apresentará, no 
prazo regimental, o seu parecer, que será remetido às outras. 

§ 1º – Quando a matéria for da alçada especifica de uma das Comissões, somente a ela será 
distribuída, podendo esta, se o julgar oportuno, solicitar diretamente o pronunciamento das demais. 

§ 2º – Serão distribuídos exclusivamente à Comissão de Finanças, sem prejuízo do disposto na parte 
final do parágrafo anterior, os projetos que autorizem a abertura de créditos suplementares ou especiais e 
os que autorizem o pagamento de despesas decorrentes de obrigação legal. 

Art. 55 – Das reuniões das Comissões lavrar-se-ão Atas, que serão datilografadas em folhas avulsas, 
todas rubricadas pelo Presidente. 

§ 1º – Quando, pela importância do assunto em estudo, convier o registro taquigráfico dos debates, o 
Presidente solicitará ao 1º-Secretário do Senado Federal as providencias necessárias. 

§ 2º – Das Atas dás reuniões não secretas constarão: 

a) a hora e local da reunião; 

b) os nomes dos membros presentes e os dos ausentes com causa justiticada, ou sem ela; 

c) a distribuição das matérias, por assuntos e Relatores; 



d) as conclusões dos pareceres lidos; 

e) referencias sucintas aos debates; 

f) os pedidos de vista, adiamento, diligências e outras providencias, salvo quando não se considere 
conveniente a divulgação da matéria. 

§ 3º – As Atas das reuniões não secretas serão publicadas obrigatoriamente no Diário do Congresso 
Nacional do dia imediato ao da reunião, podendo, em casos excepcionais, a juízo do Presidente da 
Comissão, ser essa publicação adiada até 72 horas. 

Art. 56 – As Comissões Permanentes e, no que couber, as Especiais serão secretariadas por 
funcionários da Secretaria do Senado Federal, indicados pelo Presidente da Comissão. 

Parágrafo único – Ao Secretário de Comissão compete, além da redação das Alas, a organização da 
pauta do dia e do protocolo dos trabalhos com o seu andamento. 

Art. 57 – As reuniões das Comissões serão reservadas ou secretas, salvo deliberação em contrário. 

§ 1º – Às reuniões reservadas poderão assistir Senadores, Deputados, funcionários da Casa em 
serviço e jornalistas acreditados junto ao Senado Federal. 

§ 2º – Serão sempre secretas as reuniões para deliberar sobre: 

a) declaração de guerra ou acordo sobre a paz; 

b) tratados ou convenções com as nações estrangeiras; 

c) concessão ou negação de passagem ou permanência de forças estrangeiras no território nacional; 

d) indicação de nomes para os cargos a que se refere o art. 63, I, da Constituição Federal e outros 
previstos em lei. 

§ 3º – Nas reuniões secretas, servirá como Secretário da Comissão, por designação do Presidente, 
um de seus membros. 

§ 4º – Só os Senadores e, quando convidados, os Ministros de Estado poderão assistir às reuniões 
secretas. 

§ 5º – As Atas, uma vez aprovadas no fim da reunião, serão assinadas por todos os membros 
presentes, encerradas em invólucro lacrado, datado e rubricado pelo Presidente e pelo Secretário, e assim 
recolhidas no Arquivo do Senado Federal. 

Art. 58 – Ao encerrar-se - Sessão Legislativa, os Presidentes das Comissões providenciarão a fim de 
que os seus membros devolvam à Secretaria os papéis que lhes tenham sido distribuídos. 

CAPÍTULO II 

Eleições e Atribuições 

Art. 59 – Às Comissões Permanentes compete estudar e emitir parecer sobre os assuntos 
submetidos ao seu exame, por despacho da Mesa ou deliberação do Plenário. 

Art. 60 – No dia imediato ao em que se completar a eleição da Mesa, reunir-se-ão os lideres dos 
Partidos representados no Senado Federal para o fim de fixarem, na forma da Constituição Federal, a 
participação de cada Bancada nas Comissões Permanentes. 

§ 1º – Estabelecido, assim, o número de componentes de cada Comissão, pelo critério das 
Bancadas, os respectivos lideres entregarão à Mesa, até quarenta e oito horas depois, a indicação nominal 
dos seus representantes nas mesmas Comissões. 

§ 2º – Em caso de não-cumprimento do disposto neste artigo, a eleição se fará por escrutínio secreto, 
mediante cédulas contendo tantos nomes quantos os lugares a preencher, sendo eleitos os mais votados e 
assegurada, sempre, a representação partidária proporcional na forma da Constituição e do disposto neste 
Regimento. 

§ 3º – Concluída a organização das Comissões, por um ou outro processo, a Mesa fará a 
proclamação do resultado. 

Art. 61 – À Comissão Diretora compete, além de outras, as seguintes atribuições privativas: 

a) tomar as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos; 



b) dirigir os serviços do Senado Federal durante as Sessões Legislativas e nos seus interregnos; 

c) regular a policia interna; 

d) propor ao Senado Federal, em projeto de resolução, na forma prescrita pela Constituição e por 
este Regimento, a supressão ou criação de serviços e de cargos no quadro da sua Secretaria, bem como a 
fixação dos vencimentos do respectivo pessoal; 

e) propor ao Senado Federal, em projeto de resolução, a nomeação, demissão e aposentadoria dos 
funcionários da Secretaria, nos termos da legislação vigente; 

f) promover os funcionários da Secretaria nas vagas ocorrentes e conceder-lhes licença, com ou sem 
vencimentos, tudo de acordo com o que for estabelecido no respectivo Regulamento; 

g) prover, independentemente da aprovação do Senado Federal, os lugares de serventes, eletricistas, 
motoristas e seus ajudantes; 

h) assinar titulos de nomeação dos funcionários; 

i) administrar o Senado Federal nos limites das verbas concedidos, autorizando as despesas em cada 
caso; 

j) dar parecer, que será indispensável, sobre as proposições que alterem este Regimento, salvo o 
disposto no art. 213, § 1º, ou digam respeito ao serviço e ao pessoal da Secretaria; 

k) fazer a redação final das matérias previstas neste artigo, exceto no caso do art. 213. 

Parágrafo único – A Comissão Diretora organizará e remeterá ao Poder executivo, no primeiro mês 
da Sessão Legislativa, e três dias depois de publicado no Diário do Congresso Nacional, o orçamento do 
Senado Federal, a fim de ser incorporado à proposta de Orçamento-Geral da República, sem prejuízo das 
emendas que o Senado Federal oportunamente julgue necessárias. 

Art. 62 – À Comissão de Constituição e Justiça compete: 

a) emitir parecer sobre as proposições relativas às matérias previstas nos arts. 2º, 3º, 5º, III, VII, XIV e 
XV, a, b, última parte, g, h, n, p e q, 48, 63, 65, VII, VIII e IX, 66, VII, 94, 125, 156, § 2º, da Constituição 
Federal; vetos do Prefeito do Distrito Federal (art. 14, §§ 4º e 6º, da Lei número 217, de 15 de janeiro de 
1948), bem como a intervenção nos Estados e o dispositivo do art. 6º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias; 

b) propor ou opinar sobre a suspensão de leis ou decretos declarados inconstitucionais pelo Supremo 
Tribunal Federal; 

c) opinar sobre o aspecto jurídico-constitucional ou legal de qualquer proposição por deliberação 
própria ou a requerimento de qualquer Senador, e sempre que a matéria for de iniciativa do Senado 
Federal, ou, sendo oriunda da Câmara dos Deputados, não tenha sobre ela se manifestado a respectiva 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Art. 63 – Á Comissão de Economia compete opinar sobre assuntos relativos à agricultura, pecuária, 
indústria, comércio e sistema monetário e, em geral, os problemas econômicos do País, e bem assim no 
que se refere ao art. 5º, IX e XV, e, e, segunda parte, k, I, m, segunda parte (medidas), o e r, e art. 63, I, na 
parte referente aos membros do Conselho Nacional de Economia, e 156, § 2º, da Constituição Federal 

Art. 64 – Á Comissão de Educação e Cultura compete emitir parecer sobre todas as matérias 
relativas à educação e instrução . e à cultura em geral. 

Art. 65 – Á Comissão de Finanças compete opinar sobre: 

a) os orçamentos; 

b) a tomada de contas do Presidente da República; 

c) os tributos e tarifas; 

d) os sistemas monetário, bancário e de medidas; 

e) as Caixas Econômicas e os estabelecimentos de capitalização; 

f) o câmbio e transferência de valores para fora do País; 

g) a escolha dos membros do Tribunal de Contas; 

h) a intervenção federal, nos casos do art. 7º, VI, da Constituição Federal; 



i) o empréstimo a que se referem os artigos 33 e 63, II, da Constituição Federal; 

j) o aumento de Imposto de Exportação, no caso do § 6º do art. 19 da Constituição Federal; 

k) qualquer matéria, mesmo privativa de outra Comissão, desde que imediata ou remotamente influa 
na despesa ou na receita pública. 

Art. 66 – À Comissão de Legislação Social compete emitir parecer sobre as matérias referentes à 
organização do trabalho, previdência social, relações entre empregadores e empregados, associações 
sindicais, acidentes no trabalho e Justiça do Trabalho. 

Art. 67 – à Comissão de Relações Exteriores compete: 

a) emitir parecer sobre todas as proposições referentes às relações internacionais, ao Ministério das 
Relações Exteriores, e sobre as matérias do artigo 5º, XV, n e o, da Constituição Federal, inclusive 

turismo; 

b) opinar sobre os atos internacionals dependentes de deliberação do Senado Federal. 

c) opinar sobre a indicação de nomes para chefes de missões diplomáticas, de caráter permanente, 
junto a governos estrangeiros ou a organizações internacionais de que o Brasil faça parte; 

d) opinar, a requerimento de qualquer Senador, sobre as moções previstas no art. 129, quando se 
referiram a acontecimentos ou atos públicos internacionais. 

Art. 68 – À Comissão de Saúde Pública compete manifestar-se sobre todas as matérias referentes à 
higiene, a saúde, bem como sobre imigração. 

Art. 69 – à Comissão de Segurança Nacional incumbe opinar sobre a matéria de que tratam os arts. 
28, § 2º, e 180 da Constituição Federal, bem como sobre tudo quanto se referir às forças armadas de terra, 
mar e ar, requisições militares, declararão de guerra, celebração de paz, passagem de forças estrangeiras 
ou a sua permanência no território nacional e polícias militares. 

Art. 70 – Á Comissão de Serviço Público Civil compete o estudo de todas as matérias referentes à 
criação, organização ou reorganização de serviços não subordinados aos ministérios militares, e das 
relativas ao pessoal de serviço público da União. 

Art. 71 – Compete igualmente à Comissão de Serviço Público Civil opinar sobre matéria relativa às 
autarquias. 

Art. 72 – à Comissão de Redação compete, desde que não expressamente atribuída a outras 
Comissões, a redação final dos projetos da iniciativa do Senado Federal e das emendas aprovadas. É, 
porém, de sua competência privativa a redação final das matérias de que trata o art. 144. 

Parágrafo único – Qualquer redação final poderá ser atribuída à Comissão de Redação de Leis 
mediante requerimento à Mesa da Comissão que tiver estudado a matéria, salvo o disposto no art. 144. 

Art. 73 – Cada Comissão limitará o seu pronunciamento à parte inerente à sua competência, sendo-
lhe, entretanto, permitido consignar no parecer a omissão que houver verificado em matéria da competência 
de outra Comissão. 

Parágrafo único – A uma Comissão é lícito manifestar-se sobre emenda de outra, quando contiver 
matéria de sua competência. 

Art. 74 – às Comissões Especiais compete o desempenho das atribuições que lhes forem 
expressamente deferidas. 

Art. 75 – As Comissões Especiais dependentes de eleição serão constituídas pelo mesmo processo 
das Comissões Permanentes. 

Art. 76 – A criação das Comissões de Inquérito, de que trata o art. 53 da Constituição Federal, é ato 
definitivo quando determinada pelo terço da totalidade dos membros do Senado Federal, dependendo, em 
caso contrário, da deliberação do Plenário. 

§ 1º. – No requerimento ou no projeto de resolução para a criação da Comissão será indicado o 
número de seus membros. 

§ 2º – No exercício das suas atribuições, a Comissão poderá determinar, dentro e fora do Senado 
Federal, as diligências que reputar necessárias, requerer a convocação de Ministros de Estado, tomar o 
depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, inquirir testemunhas, sob 



compromisso, ouvir os indiciados, requisitar de repartições publicas e autárquicas informações ou 
documentos de qualquer natureza e transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença. 

§ 3º – O Presidente da Comissão de Inquérito, por deliberação Cesta, poderá incumbir a qualquer dos 
seus membros ou a funcionário da Secretaria do Senado Federal a realização de qualquer sindicância ou 
diligência necessária aos seus trabalhos. 

§ 4º – A Comissão de Inquérito redigirá relatório, que terminará por projeto de resolução. 

§ 5º – Se forem diversos os fatos objeto de inquérito, a Comissão dirá, em separado, sobre cada um, 
podendo faze-lo antes mesmo de finda a investigação dos demais. 

§ 6º – Se for determinada a promoção da responsabilidade de alguém por faltas verificadas, o projeto 
irá à Comissão de Constituição e Justiça, a fim de que indique as providências necessárias à efetivação da 
decisão do Senado Federal, em disposição que se incorporará, depois de aprovada, à redação final do 
projeto. Este terá discussão suplementar durante uma Sessão, podendo cada Senador falar por dez 
minutos, e o Relator por vinte. 

§ 7º – A incumbência da Comissão de inquérito termina com a Sessão Legislativa em que tiver sido 
outorgada, salvo deliberação do Plenário, prorrogando-a dentro da Legislatura em curso. 

§ 8º – Nos atos processuais, aplicar-se-ão subsidiariamente as disposições ao Código de Processo 
Penal. 

TÍTULO V 

Das Sessões 

CAPÍTULO I 

Do Expediente e da Ordem do Dia 

Art. 77 – As Sessões do Senado Federal serão; 

I – Preparatórias, na forma prevista neste Regimento. 

II – Ordinárias, as de qualquer Sessão Legislativa, realizadas em todos os dias úteis, exceto nos 
sábados; 

III – Extraordinárias, as realizadas em dias ou hora diversos dos prefixados para as Ordinárias; 

IV – Especiais, as realizadas para grandes comemorações ou homenagens excepcionais. 

Art. 78 – A Sessão Ordinária terá inicio às quatorze horas e 30 minutos, pelo relógio do Plenário, 
presentes no recinto, pelo menos, dezesseis Senadores, e durará, no máximo, quatro horas, salvo 
prorrogação com prazo fixado a requerimento de qualquer Senador e deliberação do Senado Federal. 

Parágrafo único – Verificada, àquela hora, Inexistência de número, o Presidente, ocupando o seu 
lugar, declarará que não pode haver Sessão, designando a Ordem do Dia para a Sessão seguinte. O 1º-
Secretário despachará o Expediente independentemente de leitura e dar-Ihe-á publicidade no Diário do 
Congresso Nacional. 

Art 79 – Aberta a Sessão, a Ata da anterior será lida, posta em discussão e aprovada. 

§ 1º – Na discussão, qualquer Senador poderá usar da palavra no prazo máximo de dez minutos, 
acusando omissão ou erro na Ata ou fazendo inserir declaração de voto. 

§ 2º – As reclamações serão resolvidas conclusivamente pelo Presidente. 

Art. 80 – Aprovada a Ata, o 1º-Secretário procederá à leitura do Expediente, que será feita em 
sumário, salvo nos casos previstos na letra a do art. 29 e em se tratando de proposições apresentadas que 
não tenham sido lidas pelos seus autores e de matéria que, por sua especial relevância, a juízo do 
Presidente, deva ser comunicada à Casa, na integra. 

§ 1º – Qualquer Senador poderá, em seguida, fazer uso da palavra, para as considerações que 
entender, observada a ordem da inscrição prévia, se houver. 

§ 2º – Esta parte da Sessão não passará da primeira hora, podendo, entretanto, ser prorrogada, a 
requerimento de algum Senador, até que o orador na tribuna conclua o seu discurso, em prazo não 
excedente de trinta minutos. 



§ 3º – Terminada a prorrogação, sem que o orador tenha concluído seu discurso ou levantada a 
Sessão por motivo de pesar, sem que façam uso da palavra os oradores com inscrição prévia, caberá 
àquele ou a estes a preferência para falar na Sessão seguinte, na mesma hora. Essa preferência, todavia, 
só prevalecerá uma vez. 

§ 4º – Nas Sessões Extraordinárias, o Expediente será por trinta minutos improrrogáveis. 

§ 5º – Finda a Hora do Expediente, com ou sem prorrogação, passar-se-á imediatamente à Ordem do 
Dia. 

Art. 81 – As deliberações do Senado Federal serão tomadas por maioria de votos, presentes, pelo 
menos, 32 Senadores, salvo nos casos em que a Constituição exige quorum especial e nos de votação de 
matéria compreendida no parágrafo único do art. 121 deste Regimento. 

Art. 82 – Na Ordem do Dia, se faltar quorum para o Senado Federal deliberar, prosseguirão os 
trabalhos na discussão das matérias dela constantes, adiando-se a votação para quando houver número. 

§ 1º – Se a falta de quorum se der em consequência da retirada de Senadores, far-se-á a chamada, 
mencionando-se na Ata impressa os nomes dos que se tiverem ausentado. 

§ 2º – Em qualquer fase dos trabalhos, estando no recinto menos de dezesseis Senadores, será 
levantada a Sessão e adiada para a seguinte toda a matéria sujeita à discussão e votação. Far-se-á essa 
verificação pela chamada por iniciativa do Presidente, ou mediante requerimento de qualquer Senador, uma 
vez terminado o discurso do orador que estiver na tribuna. 

Art. 83 – As proposições que se acharem sobre a mesa e não puderem ser lidas terão preferência 
para leitura na Sessão seguinte. 

Art. 84 – A ordem estabelecida nos artigos precedentes ou que tiver sido indicada pelo Presidente 
para as discussões ou deliberações do dia não poderá ser alterada senão em virtude de preferência ou 
inversão de matéria, concedidas na forma deste Regimento e nos seguintes casos: 

a) para posse de Senador; 

b) para leitura de mensagem, ofício ou documento sobre matéria urgente; 

c) para pedidos de urgência ou adiamento. 

Art. 85 – Preenchido o tempo da Sessão, ou ultimada a Ordem do Dia, o Presidente designará a da 
Sessão seguinte, que será Publicada no Diário do Congresso Nacional. 

§ 1º – Na primeira hipótese, não havendo prorrogação, é permitido ao Senador que estiver falando 
concluir o seu discurso na Sessão seguinte, com prioridade de inscrição, e pelo prazo a que ainda tiver 
direito. 

§ 2º – Havendo prorrogação, e verificado número legal, votar-se-ão as matérias cuja discussão esteja 
encerrada; caso contrário, ficarão adiadas as votações, dispensada a chamada. 

§ 3º – Antes de findar uma prorrogação, poder-se-á requerer outra, observado o disposto neste artigo. 

§ 4º – Se o término do tempo da Sessão ocorrer quando iniciada uma votação, esta será ultimada 
independentemente de pedido de prorrogação. Tratando-se, porém, de emendas em votação uma a uma, e 
restando, ainda, mais de duas emendas a votar, a votação a ultimar será apenas a da parte anunciada 
antes de se esgotar o prazo da Sessão. 

Art. 86 – As matérias serão dadas para Ordem do Dia segundo a sua antigüidade ou importância, a 
juízo do Presidente. 

Parágrafo único – Qualquer Senador poderá indicar matéria em andamento que julgue conveniente 
figurar na Ordem do Dia da Sessão seguinte, atendendo-o o Presidente, sem prejuízo da ordem dos 
trabalhos. 

Art. 87 – Quando não houver sobre a mesa matéria a ser submetida ao Plenário, o Presidente 
designará para Ordem do Dia Trabalho das Comissões, devendo fazê-lo, entretanto, obrigatoriamente, uma 
vez por semana, salvo: 

a) quando houver da Sessão anterior matéria com votação iniciada; 

b) quando houver matéria em regime de urgência, ou com urgência já concedida; 

c) quando apenas faltarem quinze dias para o término da Sessão Legislativa. 



Parágrafo único – Verificadas as hipóteses das letras a e b, somente a matéria nas condições ai 
mencionadas será dada para a Ordem do Dia. 

Art. 88 – Haverá sobre a mesa um livro no qual se inscreverão os Senadores que quiserem usar da 
palavra na Hora do Expediente ou sobre qualquer matéria da Ordem do Dia, devendo ser rigorosamente 
observada a ordem de inscrição. 

Art. 89 – O Senador que quiser usar da palavra para tratar de assunto que tenha o caráter de 
explicação pessoal poderá fazê-lo uma vez, no correr dos debates, por tempo não excedente de dez 
minutos. 

Parágrafo único – Esgotada a Ordem do Dia, qualquer Senador poderá fazer uso da palavra. 

Art. 90 – As matérias sujeitas a exame das Comissões só serão incluídas na Ordem do Dia 24 horas 
depois da distribuição do avulso com o respectivo parecer, podendo sê-lo, entretanto, independente dessa 
exigência: 

a) por deliberação do Senado, a requerimento de qualquer Senador, se transcorridos os prazos 
regimentais sem apresentação do parecer; 

b) quando, tratando-se de leis ânuas, créditos, proposições decorrentes de mensagem do Presidente 
da República ou emendas da Câmara dos Deputados, faltarem apenas oito dias para o encerramento da 
Sessão Legislativa; 

c) por ato do Presidente, quanto às proposições dos anos anteriores, ou em relação aos projetos de 
orçamento, quando faltarem apenas oito dias para o término do prazo constitucional de sua elaboração, e 
quanto aos vetos do Prefeito do Distrito Federal, quando faltarem apenas três dias para vencer-se o período 
imposto ao pronunciamento do Senado Federal. 

§ 1º – Aos projetos incluídos em Ordem do Dia, nas hipóteses previstas nas letras supra, aplicam-se, 
no tocante ao pronunciamento das Comissões e prazo para votação, os preceitos relativos à matéria em 
regime de urgência. 

§ 2º – Encerrada a discussão com apresentação de emendas, o projeto voltará às Comissões para 
que se pronunciem sobre elas. Se não houver emendas, efetuar-se-á imediatamente a votação, retomando 
a matéria o rito normal previsto neste Regimento. 

§ 3º – Requerida dispensa de interstício, para inclusão em Ordem do Dia de matérias cujos pareceres 
já foram lidos, não tendo sido, entretanto, ainda publicados, o Presidente, ao submeter a votos o pedido, 
indicará o prazo que considera necessário para a organização da votação, se não julgar possível realizá-la 
na Sessão seguinte. A inclusão em Ordem do Dia só se fará ao fim deste prazo. 

§ 4º – Quando, na hipótese da letra a, o projeto houver sido distribuído a diversas Comissões, tendo 
uma delas excedido o prazo regimental para seu pronunciamento, a matéria será encaminhada 
imediatamente à Comissão que deva seguir no seu exame. Incluída a matéria, oportunamente, em Ordem 
do Dia, sem o parecer da Comissão que motivou o requerimento, a esta cumpre manifestar-se oralmente 
em Plenário. 

Art. 91 – As Sessões Extraordinárias serão convocadas de ofício pelo Presidente ou por deliberação 
do Senado, a requerimento de qualquer Senador, e terão o mesmo rito e duração das Ordinárias. 

Parágrafo único – O Presidente prefixará o dia, a hora e a Ordem do Dia das Sessões 
Extraordinárias, dando-os a conhecer, previamente, ao Senado em Sessão, ou pelo Diário do Congresso 
Nacional. Nesta última hipótese, haverá também comunicação telegráfica aos Senadores. 

Art. 92 – As Sessões Secretas celebrar-se-ão no mesmo dia, ou no dia seguinte por convocação do 
Presidente ou por deliberação do Senado Federal, a requerimento de qualquer Senador, ficando em sigilo o 
nome do requerente e os termos do requerimento. 

§ 1º – Tanto no requerimento como na convocação da Sessão Secreta será feita indicação precisa do 
seu objeto. 

§ 2º – Antes de se iniciarem os trabalhos, o Presidente fará sair das salas das tribunas, galerias e 
respectivas dependências todas as pessoas estranhas, inclusive funcionários da Casa. 

§ 3º – No início dos trabalhos, deliberar-se-á se o assunto que motivou a convocação deverá ser 
tratado secreta ou publicamente, não podendo o debate a esse respeito exceder a primeira hora, nem cada 
orador que nele tomar parte falar mais de uma vez, nem por mais de dez minutas. No primeiro caso, 



prosseguirão os trabalhos secretamente; no segundo, serão eles levantados para que o assunto seja 
oportunamente submetido à Sessão Pública. 

§ 4º – Antes de encerrar-se uma Sessão Secreta, o Plenário resolverá, por simples votação e sem 
debate, se deverão ser conservados em sigilo ou publicados o seu resultado e o nome ou nomes dos que 
requereram a sua convocação. 

§ 5º – As Sessões Secretas terão a duração das Ordinárias, podendo ser prorrogadas por 
deliberação do Plenário a requerimento de qualquer Senador. 

§ 6º – No caso em que a Sessão Secreta se realize a requerimento de algum Senador, o Senado 
poderá deliberar que sejam tomados os debates pela taquigrafia, arquivando-se o respectivo apanhado, em 
caráter sigiloso, juntamente com a Ata e demais documentos. 

Art. 93 – Transformar-se-á em secreta a Sessão Ordinária quando tiver o Senado de deliberar sobre 
as escolhas a que se refere o art., 44, § 4º, voltando a ser pública depois da deliberação, a fim de ser 
designada a Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

Parágrafo único – O tempo despendido em Sessão Secreta não será descontado na duração total da 
Sessão. 

Art. 94 – A juízo do Presidente, ou por deliberação do Plenário, a requerimento de, pelo menos, seis 
Senadores, o Senado poderá realizar Sessão Especial ou interromper Sessão Ordinária para grandes 
comemorações ou para recepção de altas personalidades. 

§ 1º – As Sessões Especiais independem de número e serão convocadas por meio de comunicação 
do Presidente ao Plenário ou publicação no Diário do Congresso Nacional. 

§ 2º – Nas Sessões Especiais só poderão falar os oradores previamente designados pela Mesa. 

§ 3º – As Sessões referidas neste artigo poderão ser realizadas no edifício da Câmara dos Deputados 
simultaneamente com a Sessão Especial que esta celebre para o mesmo fim, mediante entendimento entre 
as respectivas Mesas. 

Art. 95 – Serão sempre secretas as Sessões para deliberar sobre declaração de guerra ou acordo 
sobre a paz. 

CAPÍTULO II  

Das Atas 

Art. 96 – De cada uma das Sessões do Senado Federal, exceto as especiais, lavrar-se-á Ata 
manuscrita ou datilografada, que deverá conter o nome de quem a tenha presidido, o número de Senadores 
presentes e ausentes, e uma súmula dos trabalhos, com referência genérica ao Expediente lido. 

§ 1º – A Ata da Sessão Extraordinária será submetida à aprovação na Sessão Ordinária seguinte e 
vice-versa. 

§ 2º – Depois de aprovada, a Ata será assinada pelo Presidente, 1º e 2º-Secretárlos. 

§ 3º – Não havendo Sessão por falta de número, lavrar-se-á Ata de Reunião, mencionando-se os 
nomes do Presidente e dos Senadores que comparecerem, bem como o Expediente despachado. 

Art. 97 – Da Ata Publicada no Diário do Congresso Nacional constarão: 

I – por extenso: 

a) as mensagens ou oficios do Governo ou da Câmara dos Deputados, salvo quando relativos a 
comunicações de sanção de projetos ou devolução de autógrafos. 

b) os vetos do Prefeito do Distrito Federal; 

c) os projetos, emendas, pareceres das Comissões, indicações, requerimentos, informações oficiais, 
declarações de voto e discursos; 

II – Em sumário, todos os demais papéis lidos no Expediente, salvo deliberação do Senado Federal 
ou determinação do Presidente, se a relevância do assunto justificar a publicação integral. 

§ 1º – As informações e documentos de caráter reservado não terão publicidade. 



§ 2º – É permitido ao Senador, quando houver de falar no Expediente ou no termo da Sessão, enviar 
à Mesa, para publicação no Diário do Congresso Nacional, e inclusão nos Anais, o discurso que deseja 
proferir, dispensada a sua leitura. 

§ 3º – Quando o esclarecimento da Mesa sobre questão regimental ou o discurso de algum Senador 
for lido, constará da Ata impressa a indicação. 

§ 4º – A Ata impressa referirá, em cada momento, a substituição ocorrida em relação à Presidência 
da Sessão. 

Art. 98 – É permitido fazer inserir, em resumo, na Ata manuscrita, ou datilografada, declaração de 
voto de qualquer; Senador. 

Art. 99 – Nenhum documento será inserto nas Atas sem especial deliberação do Senado Federal, 
salvo as exceções expressas neste Regimento ou quando seja parte integrante dos discursos pronunciados 
pelos Senadores. 

Art. 100 – A Ata das Sessões Secretas, bem como a da última Sessão Ordinária ou Extraordinária de 
cada Sessão Legislativa, será submetida a discussão antes de se levantar a Sessão, podendo ser aprovada 
com qualquer número. 

Art. 101 – As Atas das Sessões Secretas serão redigidas pelo 2º-Secretário, aprovadas antes de 
levantada a Sessão, assinadas pela Mesa, fechadas em invólucros lacrados e rubricados pelos 1º e 2º 
Secretários, com a data da Sessão, e recolhidas ao Arquivo do Senado Federal. 

Art. 102 – Os funcionários da Secretaria encarregados do Serviço de Atas assistirão às Sessões 
Públicas, desempenhando as incumbências que lhes forem cometidas pela Mesa. 

Art. 103 – Os trabalhos das Sessões serão impressos por ordem cronológica em Anais e 
Documentos Parlamentares, que serão distribuídos aos Senadores. 

TÍTULO VI 

Das Proposições em Geral 

CAPÍTULO I 

Dos Projetos, Indicações, Emendas e Pareceres 

Art. 104 – Consistem as proposições em projetos de lei (matéria da competência do Congresso 
Nacional com a sanção do Presidente da República – art. 65 da Constituição Federal); projetos de decreto 
legislativo (matéria da competência exclusiva do Congresso Nacional – art. 66 da Constituição Federal); 
projetos de resolução (matéria da competência privativa do Senado Federal); requerimentos, indicações, 
pareceres e emendas. 

Parágrafo único – às proposições dar-se-á na Secretaria numeração anual, correspondente a cada 
classe que constituam, pela ordem da apresentação em Plenário ou de recebimento da Câmara dos 
Deputados. Excetuam-se desta regra: 

a) as emendas do Senado Federal, que serão numeradas sucessivamente nos processos das 
matérias a que tenham sido oferecidas, em cada turno, pela ordem da apresentação, em grupos das de 
Plenário e das de Comissão; 

b) os substitutivos integrais do Senado Federal, os quais se colocarão sem número à frente das 
emendas da mesma origem (Plenário ou Comissão), encimados apenas pela palavra Substitutivo. 

c) as emendas da Câmara dos Deputados, a projeto do Senado Federal, que serão anexadas ao 
projeto primitivo e transitarão com o número deste. 

Art. 105 – Os projetos devem ser escritos em termos concisos e claros e divididos em artigos, 
contendo ementa obrigatoriamente inscrita no alto. 

Art. 106 – O Senador que quiser oferecer projeto ou indicação fá-lo-á na Hora do Expediente, 
justificando, sumariamente, por escrito ou verbalmente, o seu objeto e utilidade. 

Art. 107 – Qualquer proposição oferecida será sempre acompanhada de transcrição, na íntegra ou 
em resumo, das disposições de lei invocadas em seu texto. 



Art. 108 – Os projetos e indicações de iniciativa dos Senadores serão imediatamente lidos, 
submetidos a apoiamento e, se apoiados por cinco ou mais Senadores, logo enviados à Comissão 
competente. 

Parágrafo único – Não dependem de apoiamento os projetos; 

a) autorizando o Governo a declarar guerra ou a fazer a paz; 

b) concedendo ou negando passagem ou permanência a forças estrangeiras no território nacional; 

c) resolvendo definitivamente sobre tratados e convenções com as nações estrangeiras; 

d) declarando em estado de sítio um ou mais pontos do território nacional; 

e) aprovando ou suspendendo o sítio decretado pelo Presidente da República na ausência do Poder 
Legislativo. 

Art. 109 – Os projetos oferecidos por Comissão tem o ritmo normal das proposições apresentadas 
por qualquer Senador, exceto quanto a apoiamento e ao parecer da mesma Comissão, de que ficam 
dispensados. 

Parágrafo único – Só se consideram projetos de Comissão os que com essa procedência 
expressamente forem apresentados. 

Art. 110 – Qualquer projeto, salvo o de Comissão, pode ser retirado pelo seu primeiro signatário na 
fase de discussão, com aprovação do Senado Federal. 

Parágrafo único – Se houver substitutivo, fica prejudicado pela retirada do projeto a que foi oferecido. 

Art. 111 – Não é permitida a apresentação de proposição autorizando despesa limitada. 

Art. 112 – Havendo duas ou mais proposições oriundas do Senado Federal ou da Câmara dos 
Deputados regulando a mesma matéria ou matéria correlata, a Comissão que dos mesmos conhecer 
poderá apresentar emenda a uma delas, consubstanciando o que em outra, ou noutras, se dispõe, as quais 
ficarão prejudicadas. Entrando essas proposições na Ordem do Dia da mesma Sessão, qualquer Senador 
poderá oferecer igual emenda substitutiva. 

Parágrafo único – Consideram-se rejeitadas as proposições que ficarem prejudicadas. 

Art. 113 – No correr da discussão de qualquer proposição, é lícito ao Senador e a qualquer Comissão 
oferecer emendas supressivas, substitutivas, aditivas ou modificativas, as quais serão, afinal, votadas nessa 
ordem, salvo em se tratando de substitutivo integral, que terá precedência. Equivalem a emendas 
supressivas as que tiverem por fim desdobrar artigos, parágrafos ou períodos de qualquer proposição. 

§ 1º – Quando se tratar de proposição com a discussão encerrada, poderão as Comissões oferecer 
subemendas às emendas submetidas à sua apreciação. Neste caso, quando a proposição voltar a Plenário, 
abrir-se-á discussão especial sobre as mesmas emendas e subemendas, reduzindo-se à metade o tempo 
da discussão. 

§ 2º – As emendas serão submetidas a apoiamento de cinco Senadores, dispensada esta 
formalidade quando trouxerem cinco assinaturas ou forem apresentadas por Comissões. 

§ 3º – Não serão admitidas emendas que não tenham relação com as matérias da proposição, nem 
subemendas contendo matéria estranha à das emendas a que forem apresentadas. 

§ 4º – Nenhuma emenda será aceita no Plenário ou encaminhada pelas Comissões sem que os seus 
autores a tenham justificado verbalmente ou por escrito. 

§ 5º – As Comissões não emitirão parecer sobre emendas recebidas do Plenário sem que sejam 
previamente publicadas com as respectivas justificações. 

§ 6º – As emendas serão numeradas em uma só série, respeitada a ordem em que foram 
apresentadas. 

§ 7º – É lícito apresentar emendas a indicações e requerimentos. 

Art. 114 – Sempre que qualquer proposição contiver dispositivos infringentes de preceitos 
constitucionais, a Comissão que estudar a matéria proporá sua rejeição ou apresentará emenda supressiva 
ou modificativa. 

Parágrafo único – Se a Comissão propuser emenda supressiva ou substitutiva, o projeto continuará 
normalmente a seu curso. 



Art. 115 – As emendas oferecidas aos projetos em discussão única ou em segunda discussão podem 
ser destacadas, a juízo da Comissão que delas conhecer e deliberação do Plenário, para constituírem 
projeto em separado. 

§ 1º – Nesse caso, cumprirá ao autor da emenda oferecer o texto para o projeto na Hora do 
Expediente, até duas Sessões subsequentes, sem o que ficará a emenda automaticamente arquivada. 

§ 2º – O projeto oriundo de emenda assim destacada terá o rito normal dos projetos iniciados no 
Senado Federal. 

Art. 116 – As Comissões poderão propor o arquivamento das sugestões e indicações recebidas pelo 
Senado Federal, desde que não as aproveitem para formular projeto. 

Parágrafo único – Quando as Comissões encarregadas de exame de qualquer assunto concluírem os 
seus pareceres apresentando projetos de lei ou de resolução, tais pareceres serão considerados como 
razões dos projetos que com eles entrarão em discussão. 

Art. 117 – Se os pareceres concluírem pedindo informações, reunião de Comissões em conjunto ou 
audiência de outra Comissão, serão considerados requerimentos e, depois de lidos em Sessão, 
despachados pelo Presidente. 

Art. 118 – A decisão do Plenário apoiando, aprovando, rejeitando proposição ou destacando emenda 
para constituir projeto em separado será anotada com a data respectiva no texto votado e assinado pelo 
Presidente que dirigiu os trabalhos da Sessão. 

Parágrafo único – Na capa dos processos, que será rubricada pelo responsável pelo serviço da Ata, 
anotar-se-ão todos os trâmites da matéria, desde a sua apresentação até o seu arquivamento. 

CAPÍTULO II 

Dos Requerimentos 

Art. 119 – Os requerimentos poderão ser formulados verbalmente ou por escrito. No primeiro caso, 
independem de apoiamento e terão sempre solução imediata. 

Art. 120 – Serão verbais e resolvidos pelo Presidente os requerimentos que solicitarem: 

a) posse de Senador; 

b) leitura de qualquer matéria sujeita ao conhecimento do Plenário; 

c) retificação da ata; 

d) inserção ou declaração de voto em ata; 

e) observância de dispositivo regimental; 

f) retirada, pelo autor, de qualquer requerimento verbal ou escrito; 

g) preenchimento de vagas nas Comissões; 

h) inclusão, em Ordem do Dia, de matéria em condições regimentais de nela figurar; 

i) informações sobre a ordem dos trabalhos. 

Art. 121 – Serão escritos, independentes de apoiamento e discussão, e despachados pelo 
Presidente, os requerimentos: 

a) de uma Comissão pedindo a audiência de outra sobre qualquer assunto; 

b) de uma Comissão solicitando reunião juntamente com outra; 

c) de uma Comissão ou de um Senador, pedindo informações oficiais ou a publicação destas no 
Diário do Congresso Nacional. 

Parágrafo único – No caso da letra c deste artigo, sendo indeferido o pedido, ou não publicado no 
Diário do Congresso Nacional o respectivo despacho até 72 horas depois de formulado, poderá o 
requerente renová-lo, apresentando-o ao Plenário. 

Art. 122 – Serão verbais e independem de discussão, só podendo ser votados com a presença de 32 
Senadores, no mínimo, os requerimentos de: 



a) dispensa de interstício ou impressão para inclusão de determinada matéria na Ordem do Dia da 
Sessão seguinte; 

b) reconsideração de ato ou decisão da Mesa. 

Art. 123 – Serão verbais e independem de discussão, sendo votados com a presença de, pelo 
menos, 16 Senadores, os requerimentos solicitando: 

a) prorrogação da Hora do Expediente; 

b) prorrogação da Sessão; 

c) permissão para falar sentado; 

d) prorrogação de prazo para apresentação de parecer; 

e) não realização de Sessão em determinado dia; 

f) levantamento da Sessão por motivo de pesar. 

Parágrafo único – O levantamento da Sessão por motivo de pesar só se dará em caso de falecimento 
de Presidente ou Vice-Presidente da República e de membros do Senado Federal ou da Câmara dos 
Deputados. 

Art. 124 – Os requerimentos de pesar serão escritos, sendo assinados, pelo menos, por dez 
Senadores, ou, no que couber, pela Comissão de Relações Exteriores, e independem de discussão, 
podendo ser votados com qualquer número. 

Parágrafo único – O requerimento de pesar só será admitido por motivo de luto nacional ou por 
falecimento de: 

a) pessoa que tenha exercido o cargo de Presidente ou Vice-Presidente da República; 

b) ex-membro do Congresso Nacional; 

c) pessoa que exerça ou tenha exercido o cargo de Presidente do Supremo Tribunal Federal ou de 
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral; 

d) pessoa que exerça ou tenha exercido o cargo de Ministro de Estado, de Governador de Estado ou 
de Prefeito do Distrito Federal; 

e) Chefes de Estado ou de Governo estrangeiros; 

f) personalidades de relevo na vida político-administrativa internacional. 

Art. 125 – Serão escritos, independem de apoiamento e discussão e só poderão ser votados com a 
presença de, pelo menos, 32 Senadores os requerimentos de: 

a) licença de Senador; 

b) remessa a determinada Comissão de papéis despachados a outra; 

c) discussão e votação de matérias por títulos, capítulos, seções, grupos de artigos ou de emendas; 

d) votação por partes; 

e) audiência de uma Comissão sobre determinada matéria; 

f) adiamento de discussão ou de votação; 

g) encerramento de discussão; 

h) votação por determinado processo; 

i) preferência ou inversão de matéria da Ordem do Dia; 

j) urgência (sempre subscritos por 8 Senadores, no mínimo, ou por uma Comissão); 

k) retirada de projeto, indicação ou emenda pelo autor; 

I) destaque de emenda oferecida a qualquer projeto para constituir projeto em separado; 

m) destaque de dispositivo de qualquer matéria para efeito de votação. 

Art. 126 – Serão escritos, apoiados por 5 Senadores e sujeitos à discussão, só podendo ser votados 
com a presença de 32 Senadores, no mínimo, os requerimentos sobre: 



a) comparecimento de Ministros de Estado ao Senado Federal, para prestar informações; 

b) inserção nos Anais de documentos ou publicações; 

c) inclusão em Ordem do Dia de matéria que não tenha tido parecer no prazo regimental; 

d) constituição de Comissões Especiais ou Mistas; 

e) representação do Senado Federal por Comissões externas;  

f) Sessões Extraordinárias, Especiais ou Secretas; 

Parágrafo único – Aos requerimentos de que trata a alínea e aplica-se o disposto no art. 127. 

Art. 127 – Quando algum Senador solicitar a palavra sobre requerimento enquadrado no artigo 
precedente, ficará o mesmo sobre a Mesa para ser discutido e votado no fim da Ordem do Dia da Sessão 
seguinte, ressalvado o caso da letra f, em que a discussão e votação serão imediatas. 

Art. 128 – Os requerimentos escritos, embora sujeitos a discussão, poderão ser fundamentados 
verbalmente. 

Art. 129 – Não serão admitidos requerimentos de votos de aplauso, regozijo, louvor, congratulações 
ou semelhantes, salvo em virtude de atos públicos ou de acontecimentos uns e outros de alta significação 
nacional ou internacional, mediante parecer, respectivamente, da Comissão de Constituição e Justiça ou da 
Comissão de Relações Exteriores. 

§ 1º – Esse parecer deve ser oferecido nas 24 horas posteriores à apresentação do requerimento, por 
forma a entrar a matéria na Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

§ 2º – Fica dispensado o parecer, se subscrito o requerimento pela maioria da Comissão a quem 
compelir opinar, caso em que a matéria será incluída na Ordem do Dia da Sessão imediata. 

§ 3º – Aplica-se aos requerimentos dessa natureza o disposto no art. 125. 

Art. 130 – A nenhum Senador será permitido fazer seu o requerimento de outro, depois de retirado. 
Querendo reproduzir a matéria, usará da iniciativa que lhe compete. 

TÍTULO VII 

Dos Trabalhos de Plenário 

CAPÍTULO I 

Das Discussões e Votações 

Art. 131 – Terão duas discussões os projetos de lei iniciados no Senado Federal e apenas uma os 
projetos de decreto legislativo, os projetos de lei oriundos da Câmara dos Deputados, os projetos de 
resolução do Senado Federal, as indicações, as emendas, os pareceres, as redações finais, os vetos do 
Prefeito do Distrito Federal e os requerimentos a que se refere o art. 126. 

Art. 132 – Nos casos em que couber o pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça, a 
proposição virá ao Plenário, com o respectivo parecer, sempre que a conclusão for pela inconstituionalidade 
e somente depois dessa votação poderá ser distribuída a outras Comissões. 

§ 1º – Reconhecida por voto do Plenário a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da proposição, 
não mais poderá ser argüida. 

§ 2º – A discussão a que se refere este artigo é parte integrante da primeira, nas matérias de dois 
turnos, e da discussão única, nas dependentes de um só turno. 

§ 3º – Nesta parte da discussão, só serão admitidas as emendas que tiverem por fim escoimar o 
projeto do vicio de inconstitucionalidade, não sendo votadas as emendas de Plenário antes de irem à 
Comissão para que esta profira novo parecer. 

§ 4º – Quando o parecer ou qualquer emenda supressiva ou substitutiva tiver por fundamento a 
inconstitucionalidade e for aprovada em Plenário, será feita menção dessa circunstancia no oficio que 
encaminhar à Câmara dos Deputados o autógrafo. 

Art. 133 – Os autógrafos das proposições, bem como os documentos a elas relativos, ficarão sobre a 
Mesa durante a discussão, cabendo ao funcionário responsável pelo serviço de atas recebê-los e restituí-los 
à Secretaria. 



Art. 134 – Ao iniciar-se o debate da uma matéria, qualquer Senador poderá solicitar a palavra pela 
ordem uma vez, para, no prazo improrrogável de dez minutos, propor o método a ser seguido na discussão. 

Art. 135 – A palavra será dada pela ordem em que for pedida, salvo inscrição. 

Parágrafo único – Pedindo a palavra dois ou mais Senadores simultaneamente, para falar sobre a 
mesma proposição, compete ao Presidente regular a precedência. 

Art. 136 – A primeira discussão será em globo com as emendas oferecidas. Encerrada a discussão, 
havendo emendas, voltará a matéria à Comissão competente para emitir parecer sobre elas, podendo 
realizar-se a votação a partir do dia seguinte ao em que tenha sido distribuído o avulso com o mesmo 
parecer. Não havendo emendas, a votação será imediata. 

§ 1º – A votação será artigo por artigo e precederá a das emendas, exceto: 

a) se o Senado Federal, a requerimento de quaisquer Senador, resolver o contrário; 

b) se as emendas forem substitutivos integrais ou emendas supressivas de artigos. 

Art. 137 – Aprovado sem emenda em primeira discussão, o projeto ficará sobre a mesa para ser 
incluido em Ordem do Dia após decorridas 48 horas. 

Parágrafo único – Quando emendado, será com as emendas remetido à Comissão competente, a fim 
de que as incorpore ao seu texto. Assim redigido de acordo com o vencido, o projeto será presente à Mesa, 
que o mandará imprimir e o incluirá em Ordem do Dia, em segunda discussão, 24 horas depois de 
distribuido o avulso respectivo. 

Art. 138 – A segunda discussão versará sobre todo o projeto com as emendas aprovadas e sobre as 
oferecidas nesse turno. 

§ 1º – As emendas rejeitadas na primeira discussão só poderão ser renovadas na segunda quando 
subscritas por oito Senadores e quando não houver sido a rejeição motivada por inconstitucionalidade. 

§ 2º – As emendas oferecidas em segunda discussão somente serão admitidas quando vierem 
assinadas por uma Comissão ou por seis ou mais Senadores, ou tiverem apoiamento da terça parte dos 
Senadores presentes. 

§ 3º – Encerrada a discussão do projeto e das emendas, serão estas remetidas à Comissão 
respectiva, com exceção das de sua autoria, para se sujeitarem ao seu parecer. 

§ 4º – Lido e publicado o parecer com as emendas e distribuído em avulsos, entrará a matéria, na 
Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

§ 5º – As emendas serão votadas conjuntamente, a começar pelas de parecer favorável, e depois as 
de parecer contrário, salvo, em qualquer caso, requerimento de destaque. 

§ 6º – Os substitutivos integrais serão votados isoladamente e com precedência às outras emendas. 

§ 7º – Depois de votadas as emendas, será o projeto votado em globo, com as alterações feitas. 

§ 8º – Quando o projeto tiver parecer contrário, havendo emendas, a votação começará pelo projeto, 
e a rejeição deste prejudicará aquelas. 

9º – Quando o parecer concluir por que uma emenda constitua projeto em separado, o Plenário 
votará, preliminarmente, esse ponto, para, no caso de indeferimento, votar quanto ao mérito a emenda. 

Art. 139 – As emendas apresentadas no Plenário, em qualquer discussão, serão numeradas na 
ordem dos artigos do projeto a que se reportam, guardada, ainda, nessa classificação a seqüência 
determinada pela natureza de cada emenda, nos termos do artigo 113. 

§ 1º – As emendas oriundas de Comissões, depois de feita a classificação a que se refere este artigo, 
serão numeradas em seguida às de Plenário, com observância do mesmo critério, acrescentando-se a cada 
uma a letra c, e ficando todas subordinadas no respectivo avulso a epígrafe indicativa da Comissão autora. 

§ 2º – A subemenda figurará ao pé das emendas de cada Comissão sob o título Subemenda, e a 
indicação, em subtítulo, da emenda a que corresponder. Quando à mesma emenda forem apresentadas 
várias subemendas, terão estas numeração ordinal, ao pé da respectiva emenda. 

Art. 140 – Na discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa da Câmara dos Deputados, serão 
observadas as normas estabelecidas para os projetos de lei de iniciativa do Senado Federal, em segundo 



turno, podendo a matéria ser incluída em Ordem do Dia a partir do dia seguinte ao da distribuição do 
avulso com o parecer. 

Art. 141 – As emendas da Câmara dos Deputados a projetos da Senado Federal, incluídas em 
Ordem do Dia 24 horas depois da distribuição do avulso, com o parecer da Comissão competente, não são 
susceptíveis de alteração, e serão discutidas e votadas em globo, salvo requerimento de destaque para a 
votação de uma ou de grupos. 

Parágrafo único – As emendas aprovadas serão remetidas à Comissão de Redação para organizar o 
texto definitivo do projeto. 

Art. 142 – Os projetos que disponham sobre matéria de competência do Congresso Nacional, bem 
como os de resolução do Senado Federal e as indicações, terão o rito dos projetos de lei em segundo turno. 

Art. 143 – Tratando-se de projetos divididos em títulos, capítulos e seções, que envolvam matérias 
diversas, o Presidente proporá e o Senado Federal deliberará o processo a seguir na discussão e votação. 

Art. 144 – Os substitutivos apresentados, em segunda discussão, a projeto do Senado Federal ou, 
em discussão única, a projeto da Câmara dos Deputados, serão votados, artigo por artigo, podendo ser feita 
a votação em globo se o Plenário assim o decidir, em virtude de requerimento. 

§ 1º – Sempre que uma Comissão tenha apresentado substitutivo, e este haja sido aprovado em 
Plenário, haverá, com o interstício de 48 horas, discussão suplementar, durante a qual poderão ser 
oferecidas novas emendas. 

§ 2º – Com as emendas, seguirá o substitutivo à Comissão ou Comissões competentes, para parecer, 
que não poderá concluir por novo substitutivo. 

§ 3º – Não havendo emendas, será o substitutivo, independentemente de votação, encaminhado à 
redação final, nos termos regimentais. 

Art. 145 – As emendas a proposição da Câmara dos Deputados que tenham sido aprovadas não lhe 
serão incorporadas. 

Art. 146 – Nos projetos de lei orgânica, fixação das forças armadas, orçamentos, códigos, reforma de 
códigos, reforma do Regimento Interno e reforma constitucional, a redação do vencido para segunda 
discussão e a redação final são privativas da Comissão que estudou a matéria. 

§1º – Apresentada e lida, a redação final ficará sobre a mesa para ser submetida a discussão e 
votação, depois de Publicada no Diário do Congresso Nacional, ou imediatamente, se for dispensada essa 
publicação. 

§ 2º – Nessa discussão poderão ser apresentadas emendas de redação, desde que não alterem 
nenhuma das disposições. 

§ 3º – Ao discutir-se a redação, cada Senador poderá falar uma só vez, durante dez minutos. 

§ 4º – As emendas de redação independem de parecer e serão votadas imediatamente, salvo 
requerimento da respectiva Comissão para oferecer parecer. 

§ 5º – Quando, após a aprovação de qualquer redação final de projeto, se verificar inexatidão 
material, lapso ou erro manifesto do texto, a Mesa procederá à respectiva correção, da qual dará 
conhecimento ao Plenário, fazendo a devida comunicação à Câmara dos Deputados, se já Ihe houver 
enviado o autógrafo, ou ao Presidente da República, se já tiver o projeto subido à sanção. Não havendo 
impugnação, considerar-se-á aceita a correção; em caso contrário, caberá a decisão ao Plenário. 

§ 6º – Quando a inexatidão, lapso ou erro manifesto do texto se verificar no autógrafo de proposição 
enviada pela Câmara dos Deputados, a Mesa o devolverá à mesma Câmara para correção, do que dará 
comunicação ao Plenário. 

Art. 147 – Terminado, com a votação do texto definitivo, o pronunciamento do Senado Federal sobre 
qualquer proposição, será ela encaminhada, em autógrafo, à sanção ou à promulgação, e, quando for o 
caso, à Câmara dos Deputados. 

§ 1º – Os autógrafos serão assinados pelo Presidente e por dois Secretários. 

§ 2º – Os autógrafos de emendas do Senado Federal a projetos da Câmara serão apenas do texto 
definitivo dessas emendas. 



§ 3º – Os autógrafos procedentes da Câmara dos Deputados ficarão arquivados no Senado Federal. 
Se os projetos receberem emendas no Senado Federal, uma cópia autêntica do projeto originário será 
encaminhada com o respectivo autógrafo à Câmara dos Deputados. 

Art. 148 – Na discussão das matérias sujeitas a um turno único, cada Senador poderá falar apenas 
uma vez, pelo espaço de uma hora, sendo facultado ao respectivo Relator falar duas vezes, até o máximo 
de duas horas. 

Art. 149 – Na mesma discussão dos projetos iniciados no Senado Federal, cada Senador poderá 
falar até duas vezes, contanto que a soma total do tempo não exceda de duas horas, sendo facultado ao 
autor da proposição e ao respectivo Relator falar até três horas, de uma ou de duas vezes. 

Art. 150 – Não havendo oradores, ou findos os debates, o Presidente declarará encerrada a 
discussão, passando-se imediatamente à votação, se houver número legal. 

Parágrafo único – Na Sessão seguinte, a Ordem do Dia começará pela votação das matérias de 
discussão encerrada, salvo alguma em caráter de urgência, nos termos do art. 155. 

Art. 151 – É permitido a qualquer Senador requerer o encerramento da discussão da matéria em 
debate nos seguintes casos: 

a) na discussão preliminar, sobre constitucionalidade e na primeira discussão, quando já tiverem 
falado, pelo menos, três Senadores, filiados a Partidos diferentes; 

b) na discussão única, na discussão suplementar e na segunda discussão, desde que o assunto 
tenha sido debatido em duas Sessões; 

c) na discussão das redações finais. 

Art. 152 – Iniciada a discussão de qualquer matéria, não será interrompida para tratar-se de outra, 
salvo questão de ordem nela suscitada ou adiamento para audiência de Comissão, e sempre que se tratar 
das matérias compreendidas nas letras a, b, d e e do art. 108. 

Art. 153 – As proposições com discussão encerrada e não revolvidas na Sessão Legislativa passarão 
para a seguinte, continuando nos termos em que se acharem e sujeitas aos trâmites regimentais ainda não 
percorridos. 

CAPÍTULO II 

Do Adiamento da Discussão ou da Votação 

Art. 154 – A discussão ou votação poderá ser adiada, mediante requerimento, para os seguintes fins: 

a) audiencia de uma ou mais Comissões; 

b) discussão ou votação em dia determinado ou por prazo fixo; 

c) preenchimento de formalidade essencial; 

d) diligência considerada imprescindível ao esclarecimento da matéria. 

§ 1º – O requerimento de adiamento para qualquer dos fins das letras a e b será apresentado e 
votado como preliminar, ao se anunciar a matéria, e não poderá ser renovado no mesmo turno, quanto aos 
fins da letra b, ainda que por autor diferente. 

§ 2º – O requerimento de adiamento para os fins das letras c e d poderá ser apresentado e votado em 
qualquer fase da discussão. Tratando-se, porém, de adiamento da votação, para os mesmos fins, o 
requerimento deve ser apresentado e votado como preliminar ao se anunciar a votação da matéria. 

§ 3º – Não havendo número para a votação do requerimento de adiamento, ficará o mesmo 
prejudicado. 

§ 4º – Independentemente de requerimento, a Mesa poderá retirar matéria da Ordem do Dia, para os 
fins indicados no art. 27, letra k. 

CAPÍTULO III 

Da Urgência 



Art. 155 – A urgência dispensa interstícios e formalidades regimentais, salvo parecer das Comissões, 
quorum de votação e termo normal das Sessões. 

§ 1º – O requerimento de urgência será lido e, na mesma Sessão, submetido ao Plenário, sem 
interrupção da Ordem do Dia. 

§ 2º – Quando, porém, se tratar de proposição atinente a assunto de ordem pública ou de calamidade 
pública, a urgência será imediatamente submetida à aprovação do Plenário, que, deferindo-a, passará a 
deliberar sobre a matéria, mesmo interrompendo qualquer órgão, discussão ou votação, em qualquer fase 
dos trabalhos. 

§ 3º – Nos demais casos, a matéria para que se concedeu urgência figurará ao inicio da Ordem do 
Dia da Segunda Sessão Ordinária a seguir, sem prejuízo da matéria já em urgência. 

§ 4º – Se o Plenário entender que se trata de assunto que ficaria prejudicado se não fosse resolvido 
imediatamente, a discussão e votação da matéria serão no final da Ordem do Dia da mesma Sessão em 
que a urgência foi concedida. 

§ 5º – Nas hipóteses dos §§ 2º e 4º, os pareceres das Comissões serão verbais e proferidos 
imediatamente, ressalvado, no caso do § 4º, aos Presidentes das Comissões ou Relatores designados o 
direito de pedirem prazo, que correrá em conjunto, não podendo exceder de 2 horas. 

§ 6º – Na hipótese do § 3º, as Comissões emitirão, no prazo previsto, os seus pareceres, que 
independerão de publicação, podendo, todavia, oferecê-los verbalmente, por motivo justificado. 

§ 7º – Na discussão e votação de emendas apresentadas a projetos em regime de urgência, serão 
observadas as normas acima estabelecidas. 

§ 8º – Não serão considerados na mesma Sessão mais de dois requerimentos de urgência, salvo os 
mencionados no § 2º 

§ 9º – No encaminhamento da votação de urgência, só poderão falar, pelo prazo máximo de dez 
minutos, um dos signatários do requerimento e um representante de cada Partido, não sendo concedida a 
palavra a qualquer outro Senador. 

§ 10 – O regime de urgência, exceto em se tratando de assuntos de ordem pública ou de calamidade 
pública, não prejudica a realização de diligência no prazo máximo de 48 horas que o Senado Federal, a 
requerimento de qualquer de seus membros, considere essencial à elucidação da matéria em debate. 

CAPÍTULO IV 

Dos Processos de Votação 

Art. 156 – Anunciada a votação de qualquer matéria, é lícito ao Senador obter a palavra pela ordem, 
uma só vez, para, no prazo improrrogável de 10 minutos, encaminhá-la ou propor o método a ser seguido. 

Art. 157 – Antes de ser anunciada a votação, é permitido destacar parte de qualquer matéria sujeita à 
deliberação do Plenário. 

§ 1º – O destaque tem por finalidade tornar possível a votação da parte a destacar, 
independentemente do restante do dispositivo ou da matéria a que pertença. 

§ 2º – Na votação de emendas, o requerimento deve ser apresentado ao ser anunciada a emenda ou 
o grupo de emendas de que se haja de efetuar destaque. 

§ 3º – Concedido o destaque, submeter-se-á a votos, primeiramente, a matéria principal e, em 
seguida, a parte destacada. 

§ 4º – A votação do requerimento de destaque só envolve pronunciamento sobre a parte a destacar 
se a finalidade do destaque for expressamente mencionada no requerimento. 

Art. 158 – Ressalvado o disposto no art. 60, proceder-se-á à votação por uma das seguintes formas: 

a) simbólica; 

b) nominal, nos casos previstos neste Regimento, ou quando deliberado pelo Plenário, a 
requerimento de algum Senador. 

c) por escrutínio secreto, nas eleições, nos casos previstos na Constituição e neste Regimento, ou 
quando deliberado pelo Plenário, a requerimento de algum Senador. 



Art. 159 – A votação simbólica se praticará sentados os Senadores que aprovarem, levantando-se os 
de opinião contrária. 

§ 1º – Se o resultado for tão manifesto que à primeira vista se conheça a maioria, o Presidente o 
proclamará; não o sendo, ou se algum Senador o requerer, os Secretários contarão os votos primeiro dos 
que se levantarem e, em seguida, dos que ficarem sentados, os quais, para esse fim e por sua vez, se 
levantarão a convite do Presidente. 

§ 2º – Essa verificação deverá ser requerida antes de anunciada outra votação, sendo permitido 
computar-se o voto do Senador que entrar para o recinto. 

§ 3º – Não havendo número, a Mesa procederá à chamada nominal, assinalando os nomes dos 
Senadores que acusarem a presença no recinto, em lista que será lida, afinal. 

§ 4º – Verificado número, repetir-se-á uma vez a votação simbólica da matéria. 

§ 5º – Não havendo, em qualquer caso, número, os trabalhos prosseguirão com a discussão da 
matéria restante da Ordem do Dia, ficando automaticamente adiadas para a Sessão seguinte as votações. 

Art. 160 – Faz-se a votação nominal pela chamada dos Senadores, que responderão sim ou não, 
conforme aprovem ou rejeitem a proposição em pauta. O 2º- Secretário tomará nota dos votos à proporção 
que o 3º-Secretário for procedendo à chamada. Depois de licédulas pelas matérias correspondentes, findo o 
que anunciará o resultados. 

Art. 161 – A votação por escrutínio secreto far-se-á por meio de cédulas impressas ou datilografadas, 
lançadas em uma pelos Senadores, à medida que forem chamados. Aberta a uma, o 1º-Secretário 
declarará o número de cédulas encontradas, passando-as, em seguida, uma por uma, ao Presidente, que 
lerá em voz alta o seu conteúdo e as entregará ao 2º-Secretário. 

§ 1º – Realizando-se a votação secreta através de mais de uma cédula, na mesma sobrecarta, o 
Presidente, ao receber do 1º-Secretário o conteúdo de cada sobrecarta, poderá proceder à separação das 
cédulas pelas matérias correspondentes, findo o que anunciará o resultado da apuração de cada grupo. 

§ 2º – Na apuração, as cédulas em branco serão consideradas apenas para efeito do quorum de 
votação. 

§ 3º – Verificado que votaram em branco Senadores em número de um quinto dos presentes, a 
votação será transferida para a Sessão seguinte, quando se realizará em definitivo. 

§ 4º – Concluída a apuração, o Presidente proclamará os resultados. 

Art. 162 – Nenhum Senador presente poderá escusar-se de votar, salvo os assuntos em que tenha 
interesse individual. 

Art. 163 – A votação não se interrompe senão por falta de número legal de Senadores. 

Art. 164 – Dando-se empate numa votação, será ela repetida na Sessão seguinte; se o empate se 
reproduzir, o Presidente desempatará. 

TÍTULO VIII 

 Dos Orçamentos 

Art. 165 – Recebida da Câmara dos Deputados a proposição orçando a Receita e fixando a Despesa 
Geral da República, será imediatamente enviada à Comissão de Finanças, providenciando-se a publicação 
e a distribuição dos respectivos avulsos. 

Art. 166 – Na Sessão em que forem distribuídos os avulsos, o Presidente, após a leitura do 
expediente, anunciará que a proposição receberá emendas dos Senadores perante a Mesa durante as três 
Sessões seguintes. 

Parágrafo único – Findo o prazo estabelecido, as emendas, sempre justificadas por escrito, serão 
numeradas na ordem de apresentação, publicadas e remetidas à Comissão de Finanças, que emitirá 
simultaneamente parecer sobre elas, sobre as que lhe tenham sido apresentadas diretamente e sobre a 
proposição, oferecendo, por sua vez, as emendas que julgar necessárias. 

Art. 167 – A discussão e a votação da proposição no Plenário serão feitas por partes. Para esse fim, 
destacar-se-ão as disposições relativas à Receita e à Despesa a cada Ministério, ao Congresso Nacional, à 
Presidência da República e órgãos subordinados e ao Poder Judiciário, como se fossem projetos distintos. 



Parágrafo único – A numeração das emendas a esse projeto será feita separadamente, 
correspondendo aos respectivos anexos, de modo a poderem eles subir ao Plenário também em separado. 

Art. 168 – As emendas do Senado Federal ao projeto de orçamento serão discutidas na mesma 
ocasião que este, porém votadas antes, em dois grupos, obedecendo à classificação dos pareceres 
favoráveis ou contrários, salvo destaque concedido pelo Senado Federal, a requerimento de qualquer 
Senador para votação isolada. No grupo das emendas com parecer favorável, incluem-se as da Comissão 
de Finanças e as que tenham sido por ela aceitas sem modificações. 

Parágrafo único – Será votada separadamente a emenda que tenha subemenda da Comissão, 
votando-se em primeira lugar a subemenda e, bem assim, a que tenha parecer mandando constituir projeto 
em separado. 

Art. 169 – Não é permitido apresentar aos projetos de leis ânuas emendas com caráter de 
proposições principais e que devam seguir os trâmites de projeto de lei. 

Parágrafo único – A recusa, pela Mesa, de emenda infringente deste artigo deverá ser publicada, 
podendo o seu autor recorrer para o Plenário. 

TÍTULO IX 

Da Tomada de Contas 

Art. 170 – Será precedida de parecer das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças a 
deliberação do Senado Federal sobre tomada de contas do Presidente da República (art. 66, VIII, da 
Constituição Federal). 

Art. 171 – Chegando à Mesa o projeto de decreto legislativo que aprova as contas do Presidente da 
República, será este lido e mandado publicar. Esta publicação constará do projeto de decreto legislativo, da 
mensagem e da exposição de motivos do Ministro da Fazenda, que lhe deram origem, e do parecer do 
Tribunal de Contas. 

§ 1º – Distribuídos os avulsos, ficará o projeto em pauta, durante três Sessões, para receber 
emendas. 

§ 2º – Findo esse prazo, serão as emendas publicadas e remetidas à Comissão de Finanças com o 
respectivo processo, do qual também devem constar o Balanço Geral das Contas da União e documentos 
que o instruírem, organizados pela Contadoria Central da República. A Comissão emitirá parecer no prazo 
máximo de 30 dias. 

§ 3º – Cumpridas essas formalidades regimentais, inclusive leitura e publicação do parecer da 
Comissão de Finanças, serão os avulsos redistribuídos aos Senadores, para, 48 horas depois, ser Incluído 
o projeto na Ordem do Dia. Não havendo parecer escrito, será o mesmo proferido verbalmente, salvo se 
requerida prorrogação do prazo até, no máximo, 30 dias. 

TÍTULO X 

Dos Vetos do Prefeito do Distrito Federal 

Art. 172 – Compete ao Senado Federal o julgamento do veto do Prefeito do Distrito Federal a 
projetos da Câmara dos Vereadores, nos termos do artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal (Lei nº 
217, de 15 de janeiro de 1948). 

Art. 173 – Recebido o veto no Senado Federal, será a ele atribuído um número de ordem. 

Parágrafo único – Se recebidos no mesmo expediente dois ou mais votos, o número de ordem será 
dado pela precedência, em data, do veto. 

Art. 174 – Lido no Expediente da Sessão, será o veto imediatamente encaminhado à Comissão de 
Constituição e Justiça. 

§ 1º – A designação do Relator na Comissão obedecerá á escala, por ordem alfabética, dos seus 
membros efetivos, inclusive o Presidente. 

§ 2º – Na hipótese de exercício temporário na Comissão, o substituto ocupará, na escala, o lugar do 
substituído, independente da ordem alfabética. 



§ 3º – Sendo total o veto, o parecer concluirá pela aprovação ou rejeição em globo. Sendo parcial, 
poderá concluir por essa forma ou distintamente, em relação a cada disposição que houver sido vetada do 
projeto. 

Art. 175 – A votação em Plenário será feita mediante escrutínio secreto, proclamando-se o resultado 
pela maioria dos Senadores presentes. 

§ 1º – Os Senadores que aprovarem o veto usarão da cédula sim; os que o rejeitarem, da cédula não. 

§ 2º – Na hipótese de veto parcial nos termos do § 3º, parte final, a votação será feita de duas vezes, 
sendo uma quanto ao grupo de disposições vetadas com parecer favorável ao veto e outra quanto ao grupo 
de disposições cujo veto obteve parecer contrário, ressalvados, em ambos os casos, os destaques. 

Art. 176 – Considerar-se-á aprovado o veto que não for votado dentro de trinta dias, contados do 
seu recebimento pela Secretaria do Senado Federal, ou do início dos trabalhos legislativos, quando se 
houver feito a remessa no intervalo das Sessões (art. 14, § 6º, da Lei Orgânica do Distrito Federal). 

§ 1º – Na contagem do prazo, exclui-se o dia da entrada do veto e inclui-se o dia do término, salvo se 
este for domingo ou feriado ou nele não funcionar, regimentalmente, o Senado Federal. 

§ 2º – O prazo é ininterrupto e somente se suspende por: 

a) superveniência das férias parlamentares, compreendidos nestas o dia da instalação do 
Congresso Nacional e o tempo do seu funcionamento extraordinário, quando convocado para fim especial. 

b) força maior ou caso fortuito que impeça o Senado Federal de reunir-se, não se compreendendo 
entre esses motivos a falta de quorum ou deliberação unilateral do próprio Senado Federal. 

Art. 177 – Rejeitado o veto, a Mesa do Senado Federal fará imediata comunicação à Mesa da 
Câmara dos Vereadores, para o efeito da promulgação. 

Art. 178 – Os casos omissos neste Capítulo serão supridos pelas disposições regimentais de caráter 
geral. 

TÍTULO XI 

Da Reforma Constitucional 

Art. 179 – Considerar-se-á proposta ao Senado Federal emenda à Constituição se apresentada, 
quando não vigente o estado de sítio, pela quarta parte, no mínimo, dos seus membros ou por mais de 
metade das assembléias legislativas dos Estados no decurso de dois ano". 

Parágrafo único – Não será objeto de deliberação emenda tendente a abolir a Federação ou a 
República. 

Art. 180 – Recebida a proposta de emenda, será lida na Hora do Expediente e mandada publicar 
como Projeto de Reforma Constitucional no Diário do Congresso Nacional e em avulsos para serem 
distribuídos entre os Senadores, ficando sobre a mesa durante dez dias úteis para receber emendas. 

Parágrafo único – Não serão admitidas emendas que não tenham relação direta e imediata com a 
proposição inicial. 

Art. 181 – Nas 48 horas seguintes à abertura determinada no artigo precedente, será eleita uma 
Comissão de Reforma Constitucional de 16 membros, sob o crítico do art. 39 deste Regimento. 

§ 1º. – Findo o prazo estabelecido no presente artigo, serão lidas e mandadas publicar as emendas 
oferecidas ao projeto perante a Mesa, sendo toda a matéria enviada à Comissão Especial para emitir 
parecer, dentro do prazo máximo de trinta dias. 

§ 2º – Cinco dias depois de publicado o parecer no Diário do Congresso Nacional e em avulsos com o 
projeto e as emendas, será a matéria incluída em Ordem do Dia. 

Art. 182 – A primeira discussão será em globo, procedendo-se, porém, à votação das emendas por 
artigo, e, a seguir, do projeto, artigo por artigo. 

Parágrafo único – Aprovado o projeto nesse turno com as emendas, voltará à Comissão, que, em 48 
horas, apresentará a redação do vencido. 

Art. 183 – Presente à Mesa e Publicada no Diário do Congresso Nacional e em avulso a redação a 
que se refere o parágrafo único do artigo anterior, juntamente com o projeto inicial e as emendas 



aprovadas, abrir-se-á, durante cinco dias, a segunda discussão, abrangendo o projeto e as novas emendas 
oferecidas em Plenário no decurso desse prazo. 

§ 1º – Antes de submetidas à discussão, serão as novas emendas lidas ao Plenário. 

§ 2º – Havendo emendas, o projeto será novamente enviado à Comissão Especial, a fim de sobre 
elas se pronunciar dentro de dez dias. 

§ 3º – Esgotado esse prazo, com ou sem parecer e publicado e distribuído em avulso o parecer, se 
houver, a votação será realizada na Quinta Sessão Ordinária a seguir. 

§ 4º – Votar-se-ão em primeiro lugar as emendas, por grupos das que tiverem parecer favorável e das 
que tiverem parecer contrário, salvo os destaques requeridos e excetuadas as emendas com subemenda da 
Comissão Especial, as quais serão sempre votadas separadamente. A votação do projeto será em globo, 
com as alterações resultantes das emendas aceitas. 

§ 5º. – Aprovada qualquer emenda, será o projeto remetido à Comissão Especial para elaborar a 
redação final, que será submetida a discussão depois de publicada. 

Art. 184 – Nas discussões, cada Senador tem direito a falar durante duas horas, em uma ou mais 
vezes. As questões de ordem só poderão ser propostas dentro desse mesmo prazo total. 

§ 1º – Ao Relator, ou ao membro da Comissão Especial que o substituir, é licito replicar, no mesmo 
prazo, a cada Senador. 

§ 2º – Todas as discussões poderão ser encerradas mediante requerimento assinado por um quarto 
do número total dos Senadores e aprovado por dois terços, pelo menos, dos presentes, desde que já se 
tenham efetuado em duas Sessões anteriores. 

§ 3º – O interstício entre a votação e qualquer ato inicial da discussão subsequente do Projeto de 
Reforma da Constituição será de 48 horas. 

Art. 185 – Para encaminhamento de votação só será permitida a palavra uma vez a cada Senador 
por 15 minutos. 

Art. 186 – Todos os prazos e interstícios são improrrogáveis, mas podem ser reduzidos, a 
requerimento de qualquer Senador, aprovado pelo Senado Federal, inclusive os que já tiverem sido 
iniciados. 

Art. 187 – Em tudo quanto não contrariem estas disposições especiais, regularão a tramitação da 
matéria as disposições do Regimento Interno atinentes aos projetos de lei. 

Art. 188 – Aprovado o projeto por maioria absoluta ou dois terços dos membros do Senado Federal, 
será remetido à Câmara dos Deputados com a comunicação do quorum da votação em ambos os turnos. 

§ 1º – Se a aprovação tiver sido por maioria absoluta, o projeto terá, na Sessão Legislativa Ordinária 
seguinte, a mesma tramitação prescrita nos artigos anteriores, qualquer que tenha sido o quorum 
constitucional da votação na Câmara dos Deputados. O mesmo acontecerá se a aprovação do Senado 
Federal tiver sido por dois terços e a da Câmara dos Deputados por maioria absoluta. 

§ 2º – Se aceito por uma e não aceito por outra das Câmaras do Congresso Nacional, considerar-se-
á rejeitado o projeto. 

§ 3º – Recebendo emenda da Câmara dos Deputados projeto iniciado no Senado Federal, este só 
poderá aprová-la por maioria absoluta ou dois terços dos seus membros, depois de parecer da Comissão 
Especial. 

Art. 189 – Qualquer emenda oferecida a um Projeto de Reforma Constitucional deve ser subscrita 
pela quarta parte, no mínimo, dos membros do Senado Federal. 

Art. 190 – Para a discussão e votação do Projeto de Reforma Constitucional, ou de emendas 
subsequentes, é necessário quorum de dois terços dos Senadores. 

Art. 191 – Aprovada a reforma pelas duas Casas do Congresso Nacional, nos termos dos §§ 2º e 3º 
do art. 217 da Constituição Federal, será promulgada pelas respectivas Mesas dentro de 48 horas, 
publicada com a assinatura dos seus membros e anexada, com o respectivo número de ordem, ao texto da 
Constituição. 



Art. 192 – A Casa do Congresso Nacional em que a votação da emenda houver sido ultimada fará 
disso comunicação à outra, assentando com ela o ato da promulgação, de cujo local e hora dará prévia 
publicidade no Diário do Congresso Nacional. 

TÍTULO XII 

Do Comparecimento dos Ministros de Estado 

Art. 193 – A convocação de Ministro de Estado, resolvida pelo Senado Federal, para comparecer 
perante este ou qualquer das suas Comissões, será feita por oficio do 1º-Secretário, acompanhado de cópia 
do requerimento das informações pretendidas. Nesse mesmo ofício, solicitar-se-á ao Ministro designe, 
dentro do prazo determinado e nas horas de Sessão, o momento em que deverá comparecer. 

Art. 194 – O Senado Federal designará dia e hora para serem ouvidos os Ministros de Estado que o 
solicitarem. 

Art. 195 – O Ministro de Estado que comparecer perante o Senado Federal, para o fim de prestar 
esclarecimentos ou solicitar providencias, terá assento no recinto, na primeira bancada da direita. 

Art. 196 – Se o tempo ordinário da Sessão não bastar para a conclusão das informações, o Senado 
Federal prorrogará a Sessão ou designará outro dia para novo comparecimento do Ministro. 

Art. 197 – O Ministro não será interrompido, por aparte ou pedido de esclarecimento, no curso da sua 
exposição, abrindo-se, ao termo desta, a fase de interpelações, por qualquer Senador, mas sempre dentro 
do assunto que houver determinado o comparecimento. 

Art. 198 – Se o Ministro convocado não comparecer sem causa justificada no dia e hora designados, 
na forma do art. 193, o Presidente do Senado Federal providenciará no sentido de ser imediatamente 
instaurado processo por crime de responsabilidade. 

TÍTULO XIII 

Do Senado Federal como Órgão Judiciário 

Art. 199 – O Senado Federal é tribunal de julgamento nos crimes de responsabilidade do Presidente 
da República e dos Ministros de Estado, e tribunal simultaneamente de pronúncia e julgamento nos crimes 
de responsabilidade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. 

§ 1º – Em ambos os casos, funcionará sob a Presidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
ou do seu substituto legal, se for aquele o denunciado. 

§ 2º – A declaração de procedência da acusação só poderá ser proferida pela maioria absoluta do 
Senado Federal, e a sentença condenatória, pelo voto nominal de dois terços dos seus membros. 

Art. 200 – Nos crimes de responsabilidade do Presidente da República e dos Ministros de Estado, 
logo recebido da Câmara dos Deputados o decreto de acusação, com o respectivo processo, será eleita 
uma Comissão Especial de dezesseis membros, representando, pelo critério proporcional, todas as 
Bancadas partidárias, para, no prazo de 48 horas, oferecer o libelo acusatório. 

§ 1º – Ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Presidente do Senado Federal remeterá o 
processo em original, com a comunicação do dia designado para o julgamento. 

§ 2º – Ao acusado o 1º.-Secretário enviará cópia autenticada de todas as peças do processo, 
inclusive o libelo, intimando-o do dia em que deverá comparecer ao Senado Federal para o julgamento. 

§ 3º – Estando o acusado ausente do Distrito Federal, a sua intimação será solicitada pela Mesa do 
Senado Federal ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado em que se encontrar. 

§ 4º – Proceder-se-á nos demais trâmites do julgamento, até final, pela forma prescrita na lei 
reguladora da espécie, devendo a deliberação do Senado Federal constar de sentença que será lavrada 
nos autos do processo, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, assinada pelos Senadores que 
funcionarem como juízes, transcrita na ata da Sessão, e, dentro desta, Publicada no Diário Oficial e no 
Diário do Congresso Nacional. 

Art. 201 – Nos crimes de responsabilidade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do 
Procurador-Geral da República, a denúncia será recebida pela Mesa do Senado Federal e lida no 
expediente da Sessão seguinte, sendo despachada, após, a uma Comissão Especial de dezesseis 
membros, eleita para opinar sobre a matéria, e em que se representarão, pelo critério proporcional, todas as 
Bancadas partidárias. 



§ 1º – Em todos os trâmites de acusação e julgamento serão observadas as normas prescritas na lei 
reguladora da espécie. 

§ 2º – De acordo com a decisão do Senado Federal, o Presidente do Supremo Tribunal Federal 
lavrará, nos autos, a sentença, que será assinada por ele e pelos Senadores que tiverem tomado parte no 
julgamento e transcrita na ata. 

Art. 202 – No processo de crime de responsabilidade, servirá de escrivão um funcionário da 
Secretaria do Senado Federal. 

TÍTULO XIV 

Da Economia Interna do Senado Federal e sua Polícia 

Art. 203 – A Mesa fará manter a ordem e o respeito indispensáveis no edifício do Senado Federal e 
suas dependências e exercerá a atribuição de distribuir e fiscalizar o serviço da Secretaria, empregando, 
para esse fim, os meios facultados no respectivo Regulamento. 

Art. 204 – O policiamento do edifício do Senado Federal e de suas dependências compete, 
privativamente, à Comissão Diretora, sob a direção do seu Presidente, sem a intervenção de qualquer outro 
Poder. 

Parágrafo único – Far-se-á o policiamento, ordinariamente, com elementos da guarda civil 
requisitados e, se necessário, por outros elementos da força pública e agentes da policia comum, 
requisitados e postos à disposição da Mesa. 

Art. 205 – E permitido a qualquer pessoa, vestida decentemente, assistir às Sessões do lugar que lhe 
for reservado, desde que se encontre desarmada e se conserve em silêncio. 

Art. 206 – Se no edifício do Senado Federal ou em suas dependências alguém perturbar a ordem, o 
Presidente mandará pô-lo em custódia, se desatendida a advertência que se fizer ao mesmo. Feitas as 
averiguações necessárias, mandará soltá-lo ou entregá-la à autoridade competente, com oficio do 1º-
Secretário participando a ocorrência. 

Art. 207 – Ao Ministro da Fazenda serão enviadas as folhas do subsídio dos Senadores e as dos 
vencimentos dos funcionários da Secretaria, a fim de serem pagas pelo Tesouro Nacional, no edifício do 
Senado Federal. 

Art. 208 – O Diretor-Geral da Secretaria, sob a fiscalização da Comissão Diretora, servirá de 
tesoureiro das importâncias que forem votadas na lei do orçamento ou em créditos especiais ou 
extraordinários, para as despesas ordinárias e eventuais da Casa. Recolherá as quantias que receber do 
Tesouro Nacional ao cofre da Secretaria, da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, a juízo da 
Comissão Diretora. 

Art. 209 – O Diretor-Geral da Secretaria apresentará, mensalmente, ao Vice-Presidente do Senado 
Federal, e, trimestralmente, à Comissão Diretora, para seu exame e aprovação, o balancete da receita e 
despesa, especificando o saldo em caixa. 

Parágrafo único – No começo de cada ano, a Comissão Diretora requisitará ao Ministro da Fazenda 
os saldos das verbas do Senado Federal do ano anterior que ficaram no Tesouro, a fim de dar-lhes 
aplicação em obras de conservação e ampliação do edifício do mesmo, de acordo com as necessidades. 

TÍTULO XV 

Da Secretaria 

Art. 210 – Haverá, na Secretaria, um livro em que o Senador inscreverá, do próprio punho, seu nome 
parlamentar, idade, estado civil e outras declarações que deva ou que julgue conveniente fazer, inclusive a 
constante do § 1º do art. 39. 

Parágrafo único – Com base nessas declarações, o 1º-Secretário lhe expedirá a carteira de 
identidade. 

Art. 211 – Os serviços do Senado Federal serão executados pela sua Secretaria e reger-se-ão por 
um regulamento especial, que fica considerado parte integrante deste Regimento. 

Parágrafo único – A Comissão Diretora não poderá requisitar funcionários de qualquer repartição ou 
serviço público, salvo o disposto no parágrafo único do art. 204. 



Art. 212 – As modificações no quadro do pessoal da Secretaria ou da Portaria, inclusive alterações 
nos respectivos vencimentos ou concessão de vantagens especiais, devem provir sempre de proposta da 
Comissão Diretora. 

TÍTULO XVI 

Disposições a Gerais 

Art. 213 – O Regimento Interno só poderá ser modificado ou reformado por meio de projeto de 
resolução oferecido por qualquer Senador, pela Comissão Diretora, ou por Comissão Especial nomeada em 
virtude de deliberação do Senado Federal e da qual deverá fazer parte um membro da Comissão Diretora. 

§ 1º – Em qualquer caso, o projeto, após publicado e distribuído em avulsos, ficará sobre a mesa 
durante três Sessões, a fim de receber emendas, indo, depois desse prazo, para o efeito de parecer, à 
Comissão Especial que o elaborou, ou à Comissão Diretora, se for o projeto de sua iniciativa ou de algum 
Senador. 

§ 2º – O parecer mencionado no parágrafo precedente será emitido dentro de dez dias, quando o 
projeto seja de simples modificações, e de vinte dias, quando se trate de reforma. 

§ 3º – A discussão do projeto e das emendas pelo Senado Federal será em globo, votando-se, em 
primeiro lugar, as emendas, uma por uma, e depois o projeto, por títulos, capítulos ou seções, se os 
contiver, conforme delibere o Plenário, por consulta do Presidente ou a requerimento de algum Senador. 

Art. 214 – A Mesa fará ao fim da Legislatura consolidação das modificações que tenham sido feitas 
no Regimento, mandando tirar deste nova edição, durante o interregno das Sessões. 

Art. 215 – As dúvidas sobre a interpretação do Regimento Interno, na sua prática, constituirão 
questões de ordem que poderão ser suscitadas em qualquer fase da Sessão. 

§ 1º – As questões de ordem serão decididas pelo Presidente, com recurso para o Plenário, a 
requerimento de qualquer Senador. O Presidente poderá, entretanto, independente de requerimento, 
submeter ao Plenário a decisão. 

§ 2º – As decisões sobre que dispõe este artigo consideram-se como simples precedentes e só 
adquirem força obrigatória quando incorporadas ao Regimento. 

Art. 216 – Nenhum Senador poderá falar pela ordem por mais de dez minutos, nem mais de uma vez, 
sobre cada assunto ou questão. 

Art. 217 – As petições, memoriais, representações ou outros documentos dirigidos ao Senado 
Federal deverão ser entregues ao Diretor-Geral da Secretaria e serão, segundo a sua natureza, remetidos 
às Comissões competentes ou arquivados, depois de lidos, em súmula, no Expediente da Sessão. 

Parágrafo único – Não serão recebidas petições e representações sem data e assinatura ou em 
termos despeitosos. As assinaturas serão reconhecidas quando a Mesa considerar necessário. 

Art. 218 – Quando uma Comissão julgar que qualquer dos documentos a que se refere o artigo 
anterior não deve ter andamento, mandará arquivá-la, podendo ser reaberto o seu exame se o Senado 
Federal assim o deliberar, a requerimento de qualquer de seus membros. 

Art. 219 – A irradiação ou gravação de discursos proferidos no Senado Federal dependerá de 
requerimento de um quinto de seus membros. 

Art. 220 – A Mesa fará imprimir e distribuir, no princípio de cada Sessão Legislativa, uma sinopse de 
todas as proposições que estejam em curso ou tenham sido resolvidas pelo Senado Federal na Sessão 
anterior. 

Parágrafo único – Até o dia 10 de cada mês, durante a Sessão Legislativa, será publicada uma 
resenha indicando as matérias enviadas, no mês anterior, à sanção e à Câmara dos Deputados. 

Art. 221 – Os trabalhos do Senado Federal – projetos, pareceres, emendas, estudos, relatórios, 
sugestões, debates – serão classificados segundo o assunto a que se referirem e publicados em Anais e 
Documentos Parlamentares. 

Art. 222 – Nas Sessões Públicas do Senado Federal só os Deputados Federais terão ingresso no 
recinto. 

Art. 223 – O Senador, uma vez empossado, receberá, diariamente, em sua residência, o Diário do 
Congresso Nacional e o Diário Oficial. 



Art. 224 – Este Regimento entrará em vigor na data da sua publicação, salvo os preceitos relativos à 
composição das Comissões, os quais vigorarão para a seguinte Sessão Legislativa Ordinária. 

Senado Federal, em 17 de novembro de 1952. – Alexandre Marcondes Filho, Vice-Presidente no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

Projeto de Resolução nº 

Publicada no DCN (Seção II) de 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal decreta e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1952 

Artigo único – Fica constituída uma Comissão de Inquérito, composta de sete membros, para apurar 
os fatos de que resultou a retirada do Diplomata Hugo Gouthier, Ministro Plenipotenciário do Brasil junto à 
S. M. o Rei do Irã, a pedido do mesmo Governo. 

Senado Federal, em 26 de novembro de 1952. – Alexandre Marcondes Filho, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 13/52) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-11-52 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 63, nº II, da Constituição Federal, e eu 
promulgo a seguinte 

 RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1952 

Art. 1º. – Fica autorizado o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a contrair, diretamente ou por 
intermédio da Comissão Estadual de Energia Elétrica, no exterior, com o International Bank for 
Reconstruction and Development, um empréstimo de US$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares). 

Parágrafo único – Esta autorização é dada mediante as seguintes condições: 

a) o empréstimo será resgatado, no prazo mínimo de 25 anos, a contar da sua concessão; 

b) as amortizações só terão inicio a partir do 5º ano após a concessão do empréstimo; 

c) os juros serão de 4 3/4 (quatro e três quartos por cento ao ano; 

d) o Estado do Rio Grande do Sul poderá, por si ou pela Comissão Estadual de Energia Elétrica, 
aceitar as cláusulas e condições usuais em empréstimos dessa natureza e previstas nos Estatutos ou 
Regulamentos do International Bank for Reconstruction and Development; 

e) o produto do empréstimo só poderá ser aplicado na execução do programa de eletrificação do 
referido Estado, especialmente na construção ou conclusão das usinas de Canastra, Ernestina, Jacuí, 
Capigui e São Jerônimo, bem como nos serviços correlatos, tais como tintas de transmissão, subestações, 
redes de distribuição e outros que se tomarem necessários ao cumprimento daquele programa. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 13 de dezembro de 1952. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 14/52) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-12-52 

_________________ 



O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1953 

Art. 1º – Estendem-se aos funcionários da Secretaria do Senado Federal os benefícios constantes da 
tabela de que trata o art. 19, assim como os dos arts. 2º, 3º, 9º e §§ 1º, 2º e 3º, 11 e § 1º e 28, da Lei nº 
1.765, de 18 de dezembro de 1952. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 6 de março de 1953. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 3/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 7-3-53 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1953 

Art. 1º – O art. 36 do Regimento Interno do Senado Federal, aprovado pela Resolução nº 9, de 1952, 
passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 36 – A Comissão Diretora é constituída pelo Vice-Presidente, pelos quatro Secretários e dois 
Suplentes de Secretários. A de Finanças terá quinze membros, a de Constituição e Justiça, onze; a de 
Legislação Social, a de Economia e a de Relações Exteriores, sete, e, as demais, cinco membros cada 
uma." 

Art. 2º – Ficam suprimidos os §§ 2º, 3º e 4º do referido art. 36. 

Art. 3º. – À Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas compete manifestar-se a 
respeito do que se relacionar com as vias de comunicações e obras públicas em geral, bem como sobre os 
serviços públicos concedidos a particulares. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 11 de março de 1953. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 8/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 13-3-53 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1953 

Art. 1º – Fica transferido, de acordo com o disposto no art. 163, alínea a, do Regulamento da 
Secretaria do Senado Federal, Manoel Viríssimo Ramos, Auxiliar de Portaria, padrão K, para o cargo da 
classe J da carreira de Oficial Legislativo da Secretaria do Senado Federal, conforme requereu. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 15 de abril de 1953. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 2/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-4-53 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1953 

Artigo único – É criada, nos termos do art. 53 da Constituição Federal e de acordo com o art. 76 do 
Regimento Interno, uma Comissão de Inquérito, composta de seis Senadores, para promover ampla 
investigação sobre a existência dos jogos de azar em todo o território nacional, esclarecendo, onde ocorrer 
a violação, as causas e razões de não estarem sendo cumpridos os preceitos da Lei de Contravenções, 
indicando as responsabilidades acaso existentes e sugerindo as medidas de caráter legislativo ou de 
articulação entre as diversas entidades de direito público (art. 18, § 3º, da Constituição) que se tornem 
aconselháveis para o cumprimento uniforme da legislação penal em vigor. 

JUSTIFICAÇÃO 

Assume as proporções de verdadeiro clamor nacional o noticiário da imprensa, corroborado pelas 
vezes autorizadas dos representantes do povo nas tribunas legislativas, sobre a prática desenfreada dos 
jogos de azar, que se estaria observando em todo o País. 

Não pode o Senado Federal ficar alheio a essa situação. 

A exemplo do que já foi feito pela Câmara dos Deputados e, quiçá em conjugação de esforço com 
ela, urge criar nesta Casa, nos termos do artigo 53 da Constituição e do artigo 76 do Regimento Interno, 
uma Comissão de Inquérito que apure o que há de positivo sobre o assunto, não só para tranqüilidade da 
população, como para preservação do prestígio das autoridades e das leis do País. 

Sala das Sessões, em 5 de maio de 1953. – Ismar de Góes – Pinto Aleixo – Onofre Gomes – 
Hamilton Nogueira – Francisco Gallotti – Ferreira de Sousa – Bemardes Filho – Rui Carneiro – Durval Cruz 
– Prisco dos Santos – Domingos Vellasco – Cícero de Vasconcelos – Flávio Guimarães – Georgino Avelino 
– Attilio Vivacqua – João Villasboas – Gomes de Oliveira – Costa Pereira – Magalhães Barata – Camilo 
Mércio – Alencastro Guimarães – Alberto Pasqualini. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 12/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 8-5-53 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1953 

Art. 1º – O Senado Federal fará construir edifício em que funcione todos os seus serviços até que se 
realize, nos termos do art. 4º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a transferência da Capital 
da República para o interior do Pais. 

Art. 2º – É a Comissão Diretora autorizada a tomar as providências administrativas que se tornarem 
necessárias para o cumprimento do disposto no artigo anterior, inclusive entendimentos com os órgãos 
competentes, municipais e federais, a fim de possibilitar a construção em terreno pertencente à Prefeitura 
do Distrito Federal e localizado na Quadra 4 da Esplanada do Castelo. 

Art. 3º – Na elaboração do plano do novo edifício, atender-se-á à necessidade de ser ele utilizado 
para outras finalidades, uma vez transferida a Capital da República. 

Art. 4º – Organizado o projeto e o plano definitivo do edifício, a Comissão Diretora os submeterá à 
aprovação do Senado, ouvidas as Comissões de Viação e Obras Públicas e de Finanças. 

Art. 5º – No mês de dezembro de cada Sessão Legislativa Ordinária, enquanto durar a construção, a 
Comissão Diretora apresentará ao Senado relatório das obras levadas a efeito no ano anterior, com a 
prestação de contas das verbas empregadas e documentação respectiva. 

Art. 6º – É a Comissão Diretora, igualmente, autorizada a mandar executar, no Palácio Monroe, obras 
de emergência para melhoria das instalações do Senado enquanto não se der a sua transferência para a 
nova sede. 



Art. 7º – As despesas com a construção do novo edifício e as obras de emergência previstas nesta 
Resolução correrão à conta das verbas que para esse fim forem consignadas no Orçamento da União ou 
em créditos especiais. 

Senado Federal, em 20 de maio de 1953. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 9/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 22-5-53 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 49 da Constituição Federal, e eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N.  6 – DE 1953 

Artigo único – É concedida licença ao Senador Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo 
para ausentar-se do País, a fim de participar da Missão Especial que representará o Governo brasileiro nas 
solenidades da Coroação de Sua Majestade a Rainha Elisabeth II, da Inglaterra. 

Senado Federal, em 20 de maio de 1953. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto da Resolução nº 11/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 22-5-53 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 49 da Constituição Federal, e eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1953 

Artigo único – ê constituída uma Comissão de três Senadores para acompanharem, como 
observadores do Senado Federal, os trabalhos da 36ª Conferência Internacional do Trabalho, a reunir-se 
em Genebra, na Suíça, a partir de 4 de junho do ano em curso. 

Senado Federal, em 28 de maio de 1953. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 13/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-5-53 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do artigo 27, letra n, do Regimento Interno, 
eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1953 

Artigo único – Ficam asseguradas a Oscar Alves da Silva, Continuo, classe J, aposentado nos 
termos do art. 191, item 1, § 3º, da Constituição Federal e pela Resolução nº 17, de 8 de novembro de 
1950, do Senado Federal, as vantagens do cargo de Auxiliar de Portaria, padrão K, em conseqüência do 
que lhe confere a Lei nº 1.156, de 12 de julho de 1950, combinada com os arte. 1º e 6º da Lei nº 288, de 8 
de junho de 1948, alterada pela Lei no 616, de 10 de fevereiro de 1949, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 25 de junho de 1953. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 



(Projeto de Resolução nº 4/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-6-53 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do artigo 27, letra n, do Regimento Interno, 
eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1953 

Art. 1º – Ficam criados no quadro da Secretaria do Senado Federal os seguintes cargos: 

– um, isolado, de Conservador da Biblioteca, padrão K; 

– um, isolado, de Auxiliar de Conservador da Biblioteca, padrão J; 

– quatro de servente, classe G; 

– dois, isolados, de lavadores de automóveis, padrão G. 

Parágrafo único – Para as vagas decorrentes do disposto acima serão aproveitados, de preferência, 
os atuais extranumerários contratados ou servidores públicos em serviço no Senado Federal. 

Art. 2º – Serão considerados extintos, quando vagarem, os cargos de serventes e lavadores de 
automóveis previstos no artigo 1º 

Senado Federal, em 14 de julho de 1953. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 22/51) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-7-53 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do artigo 27, letra n, do Regimento Interno, 
eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1953 

Art. 1º – Fica aposentado, nos termos do art. 191, item II, da Constituição Federal, com os 
vencimentos integrais do padrão L e a gratificação adicional correspondente, por contar mais de 45 anos de 
serviço, Miguel Caselli, Auxiliar de Portaria do Senado Federal. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 24 de julho de 1953 – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 10/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-7-53 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do artigo 27, letra n, do Regimento Interno, 
eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1953 

Artigo único – É concedida ao Senador Antônio de Novais Filho, nos termos do art. 49 da 
Constituição Federal e art. 24 do Regimento Interno, licença para participar da representação do Brasil na 
Conferência Internacional do Açúcar, a realizar-se em Londres, no mês em curso. 

Senado Federal, em 27 de julho de 1953. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 



_________________ 

(Projeto de Resolução nº 17/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 31-7-53 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 12 – DE 1953 

Art. 1º – Fica extinto 1 (um) cargo de Redator de Anais e Documentos Parlamentares, padrão O, 
vago em conseqüência do falecimento de Américo Facó. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 26 de agosto de 1953. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 5/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-8-53 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do artigo 27, letra n, do Regimento Interno, 
eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 13 – DE 1953 

Art. 1º – São nomeados para exercer os cargos de Conservador da Biblioteca, padrão K, e de Auxiliar 
de Conservador, padrão “J", Paulo Weguelin Delpech e Abel Ferraz de Macedo, respectivamente, com os 
vencimentos fixados em lei. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 26 de agosto de 1953. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 21/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-8-53 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal, conhecendo do Ofício nº S-1, de 1953, do Governador do Estado 
de Minas Gerais, resolve, na forma dos arts. 33 e 63, nº II, da Constituição Federal, e eu promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N. 14 – DE 1953 

Artigo único – É autorizado o Estado de Minas Gerais a assumir, perante o internacional Bank for 
Reconstruction and Development, as obrigações o responsabilidades necessárias à efetivação e resgate do 
empréstimo externo de US$ 7.300 (sete milhões e trezentos mil dólares), ou de seu equivalente em outras 
moedas, a ser feito pelo referido Banco à Companhia de Eletricidade Alto do Rio Grande (CEARG) e às 
Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. (CEMIG), na conformidade das cláusulas do instrumento firmado 
entre as referidas sociedades de economia mista e o mesmo Banco, em 17 de julho de 1953, em 
Washington, nos Estados Unidos da América, e publicado em vernáculo no Diário Oficial dos Estados 
Unidos do Brasil de 23 de julho de 1953 (Seção I, Suplemento ao nº 167, páginas 7, 8 e 9), empréstimo este 
destinado à execução das obras do plano de eletrificação do Estado, prevista no Anexo 2 do citado 
instrumento. 

Senado Federal, em 29 de setembro de 1953. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 



_________________ 

(Projeto de Resolução nº 25/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 30-9-53 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 15 – DE 1953 

Artigo único – Substitua-se o artigo 161 do Regimento Interno, bem como seus respectivos 
parágrafos, pelo seguinte: 

“Artigo 161 – A votação por escrutínio secreto se praticará por meio de esferas, lançando 
cada Senador, em sua urna, uma esfera branca, se for o voto favorável, e uma preta, se contrário. 

§ 1º – A Mesa providenciará a fim de que, antes de iniciada a votação, sejam fornecidas aos 
Senadores as esferas necessárias, garantindo o sigilo do voto. 

§ 2º – A que for utilizada para exprimir o voto será lançada em uma urna, e a que não for 
usada, em outra que servirá para conferir o resultado da votação. 

§ 3º– Feita a apuração, o Presidente proclamará o resultado e fará as necessárias 
comunicações a quem de direito." 

Senado Federal, em 30 de setembro de 1953. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 15/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-10-53 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 16 – DE 1953 

Artigo único – E concedida a Ninon Borges Seal, Oficial Legislativo, classe O, da Secretaria do 
Senado Federal, permissão para aceitar designação do Poder Executivo, a fim de participar, como auxiliar, 
da Delegação do Brasil à VIII Assembléia-Geral da Organização das Nações Unidas, nos termos do art. 253 
do Regulamento da Secretaria. 

Sendo Federal, em 1º de outubro de 1953. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

Projeto de Resolução nº 23/53) 

Publicada no DCN (Seção II de 3-10-53 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 17 – DE 1953 

Artigo único – É concedida ao Senador Ferreira de Sousa, nos termos do art. 49 da Constituição 
Federal e art. 24 do Regimento Interno, licença para participar da Delegação do Brasil à VIII Assembléia da 
Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque. 

Senado Federal, em 1º de outubro de 1953. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 



(Requerimento nº 295/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 3-10-53 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 18 – DE 1953 

Art. 1º – Substitua-se o art. 52 do Regimento Interno pelo seguinte: 

“Art. 52 – Perante as Comissões, só os seus componentes poderão apresentar emendas às 
proposições a elas distribuídas, salvo na Comissão  de Finanças, à proposição do Orçamento da 
República." 

Art. 2º – O parágrafo único do art. 166 do Regimento Interno passará a vigorar com o seguinte texto: 

“Parágrafo único – Findo o prazo estabelecido, sempre justificadas por escrita, serão numeradas na 
ordem de apresentação, publicadas e remetidas à Comissão de Finanças, que emitirá simultaneamente 
parecer sobre elas, sobre as que lhes tenham sido apresentadas diretamente por qualquer Senador e sobre 
a proposição, oferecendo, por sua vez, as emendas que julgar necessárias." 

Art. 3º – As alterações constantes das presentes Resoluções aplicam-se, na Sessão Legislativa em 
curso, aos anexos da proposição do Orçamento ainda dependentes de aprovação do Plenário, na forma do 
art. 167 do Regimento Interno. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 8 de outubro de 1953 – João Café Filho, Presidente do Senado Federal 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 22/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 9-10-53 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 19 – DE 1953 

Artigo único – Fica a Comissão Diretora do Senado Federal autorizada a conceder aposentadoria 
com vencimentos integrais, Inclusive gratificação adicional e mais um terço dos respectivos vencimentos, a 
Júlio Barbosa de Matos Correa, Diretor-Geral da Secretaria do Senado. 

Senado Federal, em 4 de novembro de 1953. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Prometo de Resolução nº 16/53) 

Publicada no DCN (Seção II de 5-11-53 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 20 – DE 1953 

Artigo único – É o Estado de São Paulo autorizado a assumir, perante o Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento, as obrigações e responsabilidades para a efetivação dos compromissos 
no contrato de fundos para o projeto previsto no empréstimo de US$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
dólares), a ser feito pelo referido Banco às Usinas Elétricas de Paranapanema S.A. 



Senado Federal, em 20 de novembro de 1953. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 32/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 21-11-53 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 21 – DE 1953 

Artigo único – O Senado Federal, tendo em vista a mensagem do Governo do Estado de Minas 
Gerais de 6 de novembro de 1953, e com fundamento no art. 63, no II, da Constituição da República, 
resolve autorizar o Governo do Estado de Minas Gerais a contrair, com o Export-Import Bank, dos Estados 
Unidos da América, um empréstimo de US$ 5.000.000,00 cinco milhões de dólares), com a garantia do 
Tesouro Nacional, nos termos da Lei federal no 1.518, de 24 de dezembro de 1951, e na conformidade da 
Lei nº 931, de 27 de outubro de 1952, do mesmo Estado de Minas Gerais. 

Senado Federal, em 14 de dezembro de 1953. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 36/63) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-1-54 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1954 

Artigo único – É concedida ao Senador Alexandre Marcondes Filho, nos termos do art. 49 da 
Constituição Federal e do art. 24 do Regimento Interno, licença para participar da Delegação Brasileira à X 
Conferencia Interamericana, a realizar-se em Caracas, a partir de 1º de março próximo. 

Senado Federal, em 8 de março de 1954. – Alfredo Neves, 1º-Secretário no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 5/54) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-3-54 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1954 

Artigo único – É concedida ao Senador Apolônio Sales, nos termos do art. 49 da Constituição 
Federal e do art. 24 do Regimento Interno, licença para participar da Delegação Brasileira à X Conferência 
Interamericana, a realizar-se em Caracas, a partir de 1º de março próximo. 

Senado Federal, em 8 de março de 1954. – Alfredo Neves, 1º-Secretário no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 6/54) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-3-54 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1954 

Artigo único – O art. 32 do Regimento Interno da Senado Federal passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 32 – O Vice-Presidente, os Secretários e os Suplentes de Secretário serão eleitos no 
início de cada Sessão Legislativa Ordinária e servirão até à eleição do ano legislativo seguinte. 

Parágrafo único – No caso de vaga definitiva, o preenchimento do cargo far-se-á pela forma 
estabelecida no art. 33." 

Senado Federal, em 9 de março de 1954. – Alfredo Neves, 1º-Secretario, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 8/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-3-54 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1954 

Artigo único – Até o fim da Legislatura em curso, a Comissão de Finanças terá dezessete membros; 
a de Constituição e Justiça, onze; a de Relações Exteriores, oito; as de Educação e Cultura, Legislação 
Social, Economia, Segurança Nacional e Serviço Público Civil, sete; as demais, cinco cada uma, 
prevalecendo, para a Legislatura subseqüente, o disposto na Resolução nº 2, de 1953. 

Senado Federal, em 19 de março de 1954. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 8/54) 

Publicada no DCN (Seção II) de 23-3-54 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1954 

Art. 1º – É posto à disposição do Banco do Nordeste do Brasil S.A., sem vencimentos, pelo prazo de 
três anos, a contar de 1º de fevereiro de 1954, o Assessor Técnico de Orçamento, padrão O, da Secretaria 
do Senado Federal, José Vicente de Oliveira Martins, para exercer, em comissão, naquele estabelecimento, 
cargo de direção. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 25 de março de 1954. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 2/54) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-3-54 

_________________ 



O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1954 

Artigo único – É concedida a Lauro Portela, Diretor de Serviço padrão PL-2, da Secretaria do 
Senado Federal, permissão para aceitar designação do Poder Executivo, a fim de participar, como 
assessor, da Delegação do Brasil à X Conferência Interamericana, nos termos do art. 253 do Regulamento 
da Secretaria. 

Senado Federal, em 10 de abril de 1954. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 3/54) 

Publicada no DCN (Seção II) de 3-4-64 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1954 

Artigo único – É exonerado, a pedido, do cargo de Taquigrafo, classe N, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, José Bonifácio Dinlz de Andrada. 

Senado Federal, em 9 de abril de 1954. – Joio Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 7/54) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-4-54 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1954 

Artigo único – É concedida aposentadoria a Auto de Sá, Redator de Anais e Documentos 
Parlamentares, padrão O, no cargo de Vice-Diretor-Geral, padrão PL-1, incorporando-se aos respectivos 
proventos de inatividade a gratificação adicional correspondente. 

Senado Federal, em 20 de abril de 1954. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 31/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 21-4-54 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1954 

Artigo único – É a Comissão Diretora autorizada a providenciar a fim de que o novo edifício-sede do 
Senado, a que se refere a Resolução nº 5, de 1953, seja construído no próprio terreno onde se acha o 
Palácio Monroe, ou em outra área que ofereça, a juízo do Senado, melhores condições para esse fim, caso 
se torne impossível a obtenção, em breve prazo, da Quadra 4 da Esplanada do Castelo. 

Senado Federal, em 20 de abril de 1954. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 



(Projeto de Resolução nº 35/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 21-4-54. 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1954 

Artigo único – É concedida aposentadoria a José Euvaldo Fontes Peixoto, Diretor de Serviço, 
padrão PL-2, no cargo de Vice-Diretor-Geral, padrão PL-1, incorporando-se aos respectivos proventos da 
Inatividade a gratificação adicional correspondente. 

Senado Federal, em 20 de abril de 1954. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 28/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 21-4-54. 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1954 

Artigo único – É concedida aposentadoria, com os vencimentos integrais e a gratificação adicional a 
que tiver direito, por tempo de serviço, a Benedito Afonso de Araújo no cargo de Servente, classe H, nos 
termos do art. 191, item I, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 234 do Regulamento da 
Secretaria do Senado. 

Senado Federal, em 20 de abril de 1954. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 19/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 21-4-54 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 12 – DE 1954 

Artigo único – O art. 87, o parágrafo único do art. 126, o art. 127 e os parágrafos 1º e 6º do art. 155 
do Regimento Interno passam a vigorar com o seguinte texto: 

"Art. 87 – Não havendo matéria com votação Iniciada na Sessão anterior ou de caráter urgente a ser 
submetida ao Plenário, o Presidente poderá designar para Ordem do Dia "Trabalho das Comissões”. 

Parágrafo único – Nenhum projeto poderá, entretanto, ficar sobre a mesa por mais de um 
mês, sem figurar na Ordem do Dia, salvo os que, pelo voto do Plenário, tiverem seu julgamento 
adiado. 

................................................................................................................................................................ 

Art. 126 – .................................................................................................................................. 

Parágrafo único – Os requerimentos acima mencionados, ainda que lidos na Hora do Expediente, 
serão submetidos ao Plenário no final da Ordem do Dia, observado o disposto no artigo seguinte. 

Art. 127 – Quando algum Senador solicitar a palavra, para discussão ou encaminhamento da 
votação, sobre requerimento enquadrado no artigo precedente, salvo os previstos nas letras e e t, 
ficará a matéria para a Ordem do Dia da Sessão seguinte ou da em curso, se for a última do período 
legislativo. 



................................................................................................................................................................ 

Art. 155...................................................................................................................................... 

§ 1º – O requerimento de urgência, ainda que lido na Hora do Expediente, será submetido ao 
Plenário no final da Ordem do Dia da mesma Sessão, salvo se algum Senador solicitar a palavra, 
caso em que passará a figurar no início da Ordem do Dia da mesma Sessão, salvo se algum 
Senador, solicitar matérias em fase da votação. 

................................................................................................................................................................ 

§ 6º – Na hipótese do § 3º, as Comissões emitirão pareceres no prazo de vinte e quatro horas, 
independentemente de publicação, podendo, todavia, oferecê-los verbalmente, por motivo 
justificado.” 

Senado Federal, em 10 de maio de 1954. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 20/53) 

Publicada no DCN (Seção II) da 13-5-54 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 13 – DE 1954 

Artigo único – É concedida licença ao Senador Domingos Velasco, nos termos do art. 49 da 
Constituição Federal, a fim de participar dos trabalhos da Comissão Consultiva de Empregados e 
Trabalhadores Intelectuais da Organização Internacional do Trabalho, a realizar-se em Genebra, Suíça. 

Senado Federal, em 18 de maio de 1954. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 12/54) 

(Publicada no DCN (Seção III de 19-5-54) 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 14 – DE 1954 

Art. 1º – Aplica-se aos funcionários da Secretaria do Senado Federal o disposto nos arts. 1º, 2º, 7º, 
8º, 9º e 11 (quanto à vigência) da Lei nº 2.188, de 3 de março de 1954, mantida, quanto aos símbolos PL-1, 
PL-2, PL-3 e PL-4, a equivalência aos padrões CC-1, CC-2, CC-3 e CC-4, respectivamente. 

Parágrafo único – Para os cargos de Diretor-Geral da Secretaria e Secretário-Geral da Presidência, é 
conservada, em relação aos de padrão PL-1, a diferença entre este padrão e o imediatamente inferior. 

Art. 2º – Às funções gratificadas definidas em Resolução do Senado corresponde o símbolo FG-4, a 
que se refere a Lei nº 2.188, de 3 de março de 1954. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 18 de maio de 1954. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 11/54) 

Publicada no DCN (Seção II) de 19-5-54 

_________________ 



O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 15 – DE 1954 

Art. 1º – São classificados no padrão O os cargos de Bibliotecário, Arquivista, Almoxarife, Zelador do 
Patrimônio e Zelador do Arquivo do Senado Federal. 

Parágrafo único – O cargo de Zelador do Patrimônio será extinto quando vagar.  

Art. 2º – São incluídos na carreira de Taquígrafo, com a classe L, os atuais Auxiliares de Taquígrafo, 
cargos isolados, padrão K. 

Art. 3º – O Quadro da Secretaria do Senado passa a vigorar com as seguintes modificações: 

Senado Federal, em 24 de maio de 1954. – Alexandre Marcondes Filho, Vice-Presidente no exercício 
da Presidência. 

SITUAÇÃO SITUAÇÃO FUTURA 

Númer
o de 

Cargos

 

Denominação Padrão 
ou 

Classe 

Número 
de 

Cargos 

Denominação Padrão 
ou 

Classe 

Vagos

 

1 Chefe de Portaria .............. N 1  

 

1  Porteiro .......................  M  

Superintendente dos 
Serviços de Portaria e 
Comunicações  

O – 

1 Ajudante de Chefe de 
Portaria 

L 2 Porteiro ............................. N – 

16 Auxiliar de Portaria ........ K 18 Ajudante de Porteiro ......... L 2 

13 Contínuo ........................ J 20 Auxiliar de Portaria ........... K 7 

10 Contínuo ........................ I 22 Auxiliar de Portaria ........... J 12 

24 Servente ........................ H 24 Auxiliar de Portaria ........... I – 

19 Servente ........................ G 30 Auxiliar de Limpeza .......... H 11 

–   4 Motorista ........................... L 4 

–   6 Motorista ........................... K 6 

–   10 Motorista ........................... J 10 

1 Eletricista-Chefe .................. K 1 Artífice ...............................

 

L – 

1 Eletricista ............................. J 4 Artífice ...............................

 

K 3 

1 Zelador do Patrimônio ......... M 1 Administrador do Edifício ..

 

O – 
_________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-5-54. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 16 – DE 1954 

Artigo único – É concedida licença ao Senador Vivaldo Lima, nos termos do art. 49 da Constituição 
Federal, a fim de participar, como Chefe da Delegação da Cruz Vermelha Brasileira, da XXIII Reunião do 
Conselho dos Governadores da Liga das Sociedades da Cruz Vermelha, a realizar-se na cidade de Oslo, 
Noruega, no período de 22 a 29 de maio do corrente ano. 

Senado Federal, em 26 de maio de 1954. – Alexandre Marcondes Filho, Vice-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 



_________________ 

(Projeto de Resolução nº 20/54) 

(Publicada no DCN (Seção II) de 27-5-54. 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 17 – DE 1954 

Artigo único – É concedida licença ao Senador Victorino Freire, nos termos do art. 49 da 
Constituição Federal, a fim de participar da Delegação Brasileira à XXXVII Conferência Internacional do 
Trabalho, a reunir-se em Genebra, Suíça. 

Senado Federal, em 9 de junho de 1954. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 24/54) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-6-54 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 18 – DE 1954 

Artigo único – É concedida licença ao Senador Kerginaldo Cavalcanti, nos termos do art. 49 da 
Constituição Federal, a fim de participar da Delegação Brasileira à XXXVII Conferência Internacional do 
Trabalho, a reunir-se em Genebra, Suíça. 

Senado Federal, em 9 de junho de 1954. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 25/54) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-6-54 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 19 – DE 1954 

Artigo único – É aposentado Mário Justino Peixoto, no cargo de Diretor de Serviço, padrão PL-2, 
com os proventos correspondentes ao cargo de Vice-Diretor-Geral da Secretaria do Senado, padrão PL-1, 
por contar mais de 35 anos de serviço, inclusive a respectiva gratificação adicional, revogadas as 
disposições em contrário. 

Senado Federal, em 25 de junho de 1954. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 26/54) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-6-54 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 20 – DE 1954 



Artigo único – Acrescente-se ao art. 44 do Regimento Interno o seguinte parágrafo: 

§ 5º – O prazo a que se refere este artigo, interrompido com a superveniência das férias 
parlamentares, continuará a correr na Sessão imediata, salvo se outro for o relator designado para o projeto. 
Caso, porém, esteja esgotado o prazo, poderá o projeto ser incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 
90, letra a, do Regimento.” 

Senado Federal, em 14 de julho de 1954. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 1/54) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-7-54 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 21 – DE 1954 

Artigo único – É concedida a exoneração solicitada por Hércules de Macedo Rocha do cargo de 
Redator de Anais e Documentos Parlamentares, ficando suprimida o respectivo cargo; revogadas as 
disposições em contrário. 

Senado Federal, em 19 de julho de 1954. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 28/54) 

Publicada no DCN (Seção ll) de 22-7-54 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N.  22 – DE 1954 

Art. 1º – É concedida permissão a Lauro Portela, Diretor de Serviço, padrão PL-2, para aceitar a 
bolsa de estudo que lhe foi oferecida pelo Instituto Brasileiro de Cultura Hispânica para ampliação de 
conhecimentos sobre administração de Arquivo e Biblioteca. 

Art. 2º – Durante a sua permanência em Madri, fica-lhe assegurada a percepção integral de 
vencimentos e a contagem de tempo de serviço, na forma do nº XI do art. 235 do Regulamento da 
Secretaria do Senado. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 19 de julho de 1954. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 29/54) 

Publicada no DCN (Seção II) de 22-7-54 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 23 – DE 1954 

Art. 1º – Fica o Presidente do Senado Federal autorizado a designar 3 (três) Senadores para 
comparecerem à Conferência Anual da União Interparlamentar, como representantes do Grupo Nacional do 
Senado Federal do Brasil, observado o princípio constante do parágrafo único do art. 40 da Constituição 
Federal. 



Parágrafo único – A designação dos representantes do Grupo Nacional do Senado Federal deverá 
ser feita, salvo na presente Sessão Legislativa, 90 (noventa) dias antes da realização do referido certame, a 
fim de possibilitar o exame da Ordem do Dia da Conferência e a elaboração dos projetos de resolução que 
deverão ser apresentadas pela Delegação designada, a qual baseará seu trabalho nas indicações do 
representante do Grupo Nacional do Senado Federal no Conselho da União Interparlamentar. 

Art. 2º – Fica igualmente o Presidente do Senado Federal autorizado a adotar as necessárias 
providências a fim do que o representante do Grupo Nacional do Senado Federal do Brasil no Conselho da 
União Interparlamentar possa comparecer à reunião anual do aludido Conselho, não podendo o auxílio em 
apreço ser concedido mais de uma vez ao mesmo Senador. 

Parágrafo único – O Representante do Grupo Nacional do Senado Federal no Conselho da União 
Interparlamentar deverá indicar ao Presidente do Senado Federal, com 90 (noventa) dias de antecedência, 
a data e o lugar da realização da Conferência, a respectiva Ordem do Dia e coordenar a elaboração, pelos 
Senadores designados para representar o Grupo Nacional do Senado Federal, das teses a serem 
submetidas à Conferência Anual da União Interparlamentar. 

Art. 3º – A Secretaria do Senado Federal incluirá, anualmente, na proposta do Orçamento, Anexo nº 
2 – Congresso Nacional – Senado Federal –, dotações para atender às despesas com o transporte, estada 
e representação dos componentes do Grupo Nacional do Senado Federal à Conferência Anual da União 
Interparlamentar e do representante do Grupo Nacional do Senado Federal do Brasil no Conselho da União 
Interparlamentar. 

Art. 4º – Os Senadores representantes do Grupo Nacional do Senado Federal na Conferência da 
União Interparlamentar e no Conselho da União Interparlamentar ficam obrigados, imediatamente após o 
seu regresso e o desempenho de suas missões, a apresentar relatório circunstanciado das atividades dos 
órgãos a cujas reuniões comparecerem e de todas as decisões para as quais tenham concorrido com o seu 
voto, devendo apresentar os competentes projetos de resolução, ou de lei, sobre toda a matéria neles 
contida que possam interessar ao Senado ou ao País. 

§ 1º – As disposições constantes deste artigo aplicam-se à Delegação do Senado Federal que 
comparecer à Conferência e ao Conselho da União Interparlamentar que se reunirem no corrente ano. 

§ 2º – A Mesa do Senado Federal enviará os relatórios a que se refere esse artigo às Comissões 
competentes para sua apreciação e propositura dos projetos de resolução, ou de lei, que couberem no 
caso. 

Senado Federal, em 27 de julho de 1954. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 27/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 31-7-54 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 24 – DE 1954 

Artigo único – É concedida aposentadoria a Alfredo da Silva Neves, Vice-Diretor-Geral, padrão PL-1, 
no cargo de Diretor-Geral, padrão PL, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 184, item I, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União (Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 
1952), incorporando-se aos respectivos proventos da inatividade a gratificação adicional correspondente. 

Senado Federal, em 31 de julho de 1954. – João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº  37/54) 

Publicada no DCN (Seção II) de 3-8-54 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 25 – DE 1954 

Art. 1º – É posto à disposição da sociedade de economia mista Petróleo Brasileiro S. A. – 
PETROBRAS –, sem vencimentos, pelo prazo de dois anos, o Assessor Técnico de Orçamento, padrão O, 
da Secretaria do Senado Federal, Luciano de Figueiredo Mesquita, para exercer, em comissão, naquele 
estabelecimento, cargo técnico. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 27 de agosto de 1954. – Alexandre Marcondes Filho, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 43/54) 

Publicada no DCN (Seção II) de 28-8-54 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 26 – DE 1954 

Artigo único – É aposentado, com os vencimentos integrais e a gratificação adicional a que tiver 
direito por tempo de serviço, o Oficial Legislativo, classe J, Maria lsabel Saldanha, nos termos do art. 191, 
item I, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 234 do Regulamento da Secretaria do Senado. 

Senado Federal, em 31 de agosto de 1954. – Alexandre Marcondes Filho, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 18/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 3-9-54 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 27 – DE 1954 

Artigo único – São nomeados, de acordo com a alínea e do art. 61 do Regimento interno, Evilásio 
Sérvulo Martins Veloso e Odete Lopes de Almeida, para exercerem, respectivamente, os cargos de Médico 
e Enfermeiro, padrão M e J, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, criados pela Resolução nº 4, de 
1950. 

Senado Federal, em 11 de novembro de 1954. – Alexandre Marcondes Filho, Vice-Presidente do 
Senado Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 47/54) 

Publicada no DCN (Seção II) de 13-11-54 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 28 – DE 1954 

Art. 1º – Acrescente-se ao art. 167 da Regimento Interno, no Título VIII – Dos Orçamentos –, dois 
parágrafos, que receberão os nos 2 e 3 (passando a § 1º o atual parágrafo único), com os seguintes dizeres: 



“§ 2º – No curso do mês de novembro, a Mesa, independentemente de requerimento do Plenário, 
poderá incluir em Ordem do Dia qualquer anexo do Orçamento, com prioridade sobre matéria já em 
discussão ou votação iniciada, ainda que em regime de urgência. 

§ 3º – Sendo a proposição, no todo ou em parte, recebida após o dia 31 de outubro, o prazo de que 
trata o art. 166 do Regimento para apresentação de emendas perante a Mesa independerá da distribuição 
de avulsos, desde que o texto esteja publicado no Diário do Congresso Nacional." 

Art. 2º – A presente Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Senado Federal, em 12 de novembro de 1954. – Alexandre Marcondes Filho, Vice-Presidente do 
Senado Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

Projeto de Resolução nº 46/54) 

Publicada no DCN (Seção II) de 13-11-54 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 29 – DE 1954 

Art. 1º – O art. 190 da Resolução nº 9, de 1952 – Regimento Interno do Senado Federal –, passará a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 190 – Para a votação do Projeto de Reforma Constitucional, é necessário quorum de 2/3 (dois 
terços) da totalidade dos Senadores, devendo a mesma realizar-se por processo nominal. 

Parágrafo único – Encerrada a discussão, e se o projeto não lograr votação também nas duas 
Sessões imediatas por falta de quorum, passará o mesmo a figurar na Ordem do Dia, como a última das 
matérias em votação, sem prejuízo do disposto na letra I do art. 125.” 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 25 de novembro de 1954. – Alexandre Marcondes Filho, Vice-Presidente do 
Senado Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 33/53) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-11-54 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 30 – DE 1954 

Art. 1º – Os arts. 20, 3º e 4º do Regimento Interno passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2º – Às 14 horas e 30 minutos do dia 1º de fevereiro do primeiro ano de cada Legislatura, os 
Senadores cujo mandato não findou e os Senadores recém-eleitos deverão comparecer ao edifício do 
Senado, para as reuniões preparatórias da Sessão Legislativa Ordinária a instalar-se em 15 de março. 
(Constituição, art. 39) 

§ 1º– Presentes, pelo menos, dezesseis Senadores, terão início os trabalhos, sob a direção da Mesa 
eleita para a Sessão Legislativa anterior, excluídos os membros que tiverem perdido ou terminado o 
mandato. 

§ 2º – Na falta dos membros da Mesa da Sessão Legislativa anterior, assumirá a Presidência o 
Senador mais idoso, dentre os que não findarem o mandato, preferentemente, o qual convidará, para os 
quatro lugares de Secretários, Senadores pertencentes às representações partidárias mais numerosas. 



§ 3º – Recebidos os diplomas dos Senadores recém-eleitos, o Presidente tomará o compromisso 
destes e mandará relacionar os diplomas ou publicar no Diário do Congresso Nacional, no dia seguinte, 
levantando após a Sessão. 

§ 4º – No dia 2 de fevereiro, em segunda Sessão preparatória, e em dias seguintes, se necessário, 
proceder-se-á à eleição da Mesa, na forma do art. 33 deste Regimento. 

Art. 3º – Nas Sessões Legislativas Ordinárias subseqüentes à inicial de cada Legislatura, realizar-se-
á no dia 10 de março, às 14 horas e 30 minutos, com a presença, pelo menos, de dezesseis Senadores, a 
primeira Sessão preparatória, sab a direção da Mesa eleita para a Sessão Legislativa anterior. 

Parágrafo único – Verificado o quorum referido no art. 33 deste Regimento, proceder-se-á à eleição 
do Vice-Presidente do Senado, e, em segunda Sessão preparatória, no dia seguinte, à dos demais 
membros da Mesa. 

Art. 4º – Organizada a Mesa do Senado, nos termos dos artigos precedentes, o Vice-Presidente ou o 
seu substituto legal dará por encerradas as Sessões preparatórias e convidará os Senadores para a 
instalação da Sessão Legislativa do Congresso Nacional.” 

Art. 2º – Acrescente-se ao art. 6º do Regimento Interno um parágrafo único, com a seguinte redação: 

“Parágrafo único – Nas convocações extraordinárias, não haverá Sessões preparatórias e funcionará 
a Mesa da Sessão Legislativa anterior.” 

Art. 3º – O art. 32 do Regimento Interno a que se refere a Resolução nº 3, de 9 de março de 1954, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 32 – O Vice-Presidente, os Secretários e os Suplentes de Secretário serão eleitos para cada 
Sessão Legislativa seguinte. 

Parágrafo único – No caso de vaga definitiva, o preenchimento do cargo tar-se-á dentro de cinco dias, 
na forma do disposto no art. 33 do Regimento Interno.” 

Art. 4º – Revogam-se os arts. 2º, 3º e 4º do Regimento Interno, a Resolução nº 3, de 9 de março de 
1954, e demais disposições em contrário. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1954. – Alexandre Marcondes Filho, Vice-Presidente do 
Senado Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 4/54) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-12-54 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1955 

Art. 1º – Substituam-se os arts. 194, 195, 196 e 197 do Regulamento da Secretaria pelos seguintes: 

“Art. 194 – Os Ajudantes de Porteiro, além de auxiliarem o Superintendente dos Serviços de Portaria 
e Comunicações, executarão os serviços dos gabinetes, comissões e vice-diretorias, de acordo com as 
determinações dos respectivos chefes. 

Art. 195 – Aos Auxiliares de Portaria, classe K, compete: 

a) a execução de todos os serviços determinados pelo Superintendente dos Serviços de Portaria e 
Comunicações; 

b) prover a Mesa, as Bancadas dos Senadores, os gabinetes e as salas de suas obrigações; 

c) obedecer e cumprir as determinações de seus superiores em matéria de serviço; 

d) cooperar com os demais funcionários da Portaria no desempenho de suas obrigações; 

e) auxiliar os Porteiros no desempenho de suas funções. 



Art. 196 – Aos Auxiliares de Portaria, classes I e J, incumbe o serviço de limpeza geral do edifício e 
dos móveis, assim como qualquer outro que lhes seja determinado pelo Administrador do Edifício ou pelos 
chefes dos serviços em que estiverem lotados.” 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 11 de janeiro de 1955. – Alexandre Marcondes Filho, Vice-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 53/54) 

Publicada no DCN (Seção II) de 21-1-55 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1955 

Artigo único – É concedida aposentadoria a Antônio Corrêa da Silva, Oficial Legislativo, classe O, no 
cargo de Diretor de Serviço, padrão PL-2, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 184, item I, da Lei nº 1.711, de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União), 
incorporando-se aos respectivos proventos da inatividade a gratificação adicional correspondente. 

Senado Federal, em 17 de janeiro de 1955. – Alexandre Marcondes Filho, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 48/54) 

Publicada no DCN (Seção III) de 21-1-55 

_________________ 

Faço sabe que o Senado Federal aprovou, e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1955 

Artigo único – é concedida licença de 12 meses, nos termos do art. 253 do Regulamento da 
Secretaria, ao Oficial Legislativo, classe J, Sebastião Veiga, para cumprir, nos Estados Unidos da América, 
o programa de treinamento em Administração Pública, constante da bolsa de estudo concedida pelo 
Governo norte-americano. 

Senado Federal, em 18 de janeiro de 1955. – Alexandre Marcondes Filho, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 54/54) 

Publicada no DCN (Seção II) de 21-11-54 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1955 

Art. 1º – A organização e o funcionamento dos serviços auxiliares do Senado Federal serão regidos 
por esta Resolução. 



TÍTULO I 

Da Organização e Finalidade dos Serviços 

CAPÍTULO I 

Da Organização dos Serviços 

Art. 2º – Os serviços auxiliares do Senado Federal se exercerão através dos seguintes órgãos: 

I – Diretoria-Geral, compreendendo o Diretor-Geral e seu Gabinete; 

II – Serviços Auxiliares da Mesa, abrangendo: 

a) a Secretaria-Geral da Presidência, compreendendo o Secretário-Geral da Presidência e seu 
Gabinete; 

b) o Gabinete da Presidência; 

c) o Gabinete da Vice-Presidência;  

d) os Gabinetes dos Secretários;  

e) os Auxiliares do Plenário; 

III – Os Gabinetes das Lideranças da Maioria e da Minoria. 

IV – A Divisão dos Serviços Administrativos, que compreende: 

a) a Diretoria do Expediente; 

b) a Diretoria da Contabilidade; 

c) a Diretoria do Pessoal; 

V – A Divisão dos Serviços Legislativos, que compreende: 

a) a Diretoria de Comissões; 

b) a Diretoria da Ata; 

c) a Diretoria de Publicações; 

d) a Diretoria da Taquigrafia; 

e) a Diretoria da Biblioteca; 

f) a Diretoria do Arquivo. 

CAPÍTULO II 

Das Finalidades dos Serviços  

SEÇÃO I 

Da Diretoria-Geral e seu Gabinete 

Art. 3º – A Diretoria-Geral, exercida pelo Diretor-Geral da Secretaria, tem por função dirigir os 
serviços administrativos do Senado sob a superintendência do 1º-Secretário (alínea I do art. 29 do 
Regimento Interno). 

Art. 4º – O Gabinete do Diretor-Geral tem por função colaborar com o Diretor-Geral: 

a) na elaboração de seu expediente e preparo dos atos de sua competência exclusiva; 

b) na comunicação com os serviços do Senado e órgãos e entidades estranhas; 

c) na organização e manutenção dos registros, fichárias e arquivos necessários; e 

d) na comunicação com os serviços determinados pelo Diretor - Geral. 

SEÇÃO II 

Dos Serviços Auxiliares da Mesa 



Art. 5º – Os Serviços Auxiliares da Mesa têm por função prestar colaboração à Mesa, durante as 
Sessões, e aos seus componentes, nos trabalhos de gabinete, plenário e secretaria; 

SUBSEÇÃO I 

Da Secretaria-Geral da Presidência e seu Gabinete 

Art. 6º – A Secretaria-Geral da Presidência, superintendida pelo Secretário-Geral, tem por função, 
além de assistir à Presidência na direção dos trabalhos do Senado: 

a) organizar e manter em dia os fichários e registros necessários e arquivos da correspondência 
oficial da Presidência; 

b) manter coleções de avulsos das proposições, pareceres, relatórios e outras publicações; 

c) registrar os elementos e dados de interesse da Presidência; 

d) conferir os documentos que devam ser assinados pelo Presidente; 

e) conferir as leis publicadas com os textos aprovados pelo Congresso Nacional; 

f) organizar e manter registro dos projetos remetidos à sanção para controle dos prazos a que se 
refere o art. 70 da Constituição. 

SUBSEÇÃO II 

Do Gabinete da Presidência 

Art. 7º – O Gabinete da Presidência tem por função ocupar-se do expediente particular, da 
representação e das audiências do Presidente, observado, quanto à sua lotação, o disposto na alínea t do 
art. 27 do Regimento Interno. 

SUBSEÇÃO III 

Do Gabinete da Vice-Presidência 

Art. 8º. – Ao Gabinete da Vice-Presidência incumbe providenciar sobre o expediente, a 
representação e audiências do Vice-Presidente do Senado, observado, quanto à sua lotação, o disposto na 
alínea t do art. 28 do Regimento Interno. 

SUBSEÇÃO IV 

Do Gabinete dos Secretários 

Art. 9º – Ao Gabinete dos Secretários compete desempenhar os trabalhos de expediente, 
representação e audiências determinados pelos respectivos titulares. 

Parágrafo único – Cada Secretário da Mesa requisitará um funcionário da Secretaria para os serviços 
de seu expediente. 

SUBSEÇÃO V 

Dos Auxiliares do Plenário 

Art. 10 – Aos Auxiliares do Plenário, sob a superintendência do Secretário-Geral da Presidência, 
cabe: 

a) manter em depósito e fornecer aos Senadores e à Mesa, quando necessário, os avulsos das 
proposições em Ordem do Dia e emcurso no Senado; 

b) organizar, com os dados fornecidos pelo encarregado do registro da entrada e saída dos 
Senadores, a lista de presença, mantê-la atualizada, com as alterações que se processam durante a 
Sessão, e dar conhecimento ao Secretário-Geral da Presidência, quando necessário, do número de 
Senadores presentes; 

c) atender às determinações da Mesa para a manutenção da ordem no recinto das Sessões; 

d) prestar assistência aos Senadores em serviços compreendidos nas funções do pessoal da 
Portaria. 



SEÇÃO III 

Do Gabinete dos Líderes 

Art. 11 – Os Gabinetes dos Líderes da Maioria e da Minoria, constituídos por dois funcionários do 
Senado, para cada Líder, designados pelo 1º-Secretário, por solicitação dos mesmos, têm por função os 
trabalhos de expediente, representação e audiências dos seus titulares. 

SEÇÃO IV 

Da Divisão dos Serviços Administrativos 

SUBSEÇÃO I 

Da Diretoria do Expediente 

Art. 12 – Á Diretoria do Expediente compete:  

I – Pela Seção de Expediente: 

a) elaborar o expediente oficial do Senado, manter arquivo de suas cópias e preparar o seu 
encaminhamento aos órgãos de destino. 

II – Pela Seção de Mecanografia: 

a) executar os serviços de datilografia e cópias mimeográficas de que necessitarem os órgãos do 
Senado; 

b) atender às determinações dos Senadores para execução de trabalhos de sua correspondência, 
cópias de legislação, projetos e discursos. 

III – Pela Seção do Protocolo: 

a) registrar todos os documentos submetidos ou encaminhados ao Senado, anotando a procedência 
e número de origem, a data, o assunto (em súmula), a entrada, os despachos e o andamento no Senada e 
outros dados que possam interessar, neles compreendidos, quanto às proposições, os pareceres, sua 
publicação, despachos e manifestações do Plenário, remessa à Presidência da República ou à Câmara dos 
Deputados, conversão em lei ou veto e suas conseqüências, à promulgação ou à Câmara, conforme o caso; 

b) conferir as peças dos processos e documentos recebidos para início de tramitação ou já em curso, 
numerando e rubricando as respectivas páginas, ou completando o cumprimento dessas formalidades, 
quando for o caso; 

c) fazer a autuação dos documentos entrados; 

d) apor as emendas aos projetos que as não tenham; 

e) fazer juntadas, por ordem cronológica, de documentos a processos em curso, lavrando os 
respectivos termos; 

f) fazer a distribuição dos documentos entrados; 

g) manter os livros e fichários que se tornem necessários para o desempenho das suas atribuições; 

h) fazer a distribuição dos processos e projetos segundo os respectivos despachos; 

i) numerar a correspondência oficial dos serviços do Senado e manter arquivo das respectivas cópias, 
salvo a de caráter sigiloso; 

j) prestar informações aos serviços do Senado e ao público; 

k) organizar a sinopse das matérias em curso no Senado, para publicação após o encerramento da 
Sessão Legislativa; 

l) manter em boa guarda os processos em diligência ordenada pelo Senado e os referentes a 
medidas legislativas enviadas à Presidência da República ou à Câmara dos Deputados; 

m) organizar e fazer publicar, por intermédio do Serviço competente, a resenha mensal das 
proposições votadas pelo Senado. 

SUBSEÇÃO II 

Da Diretoria de Contabilidade 



Art. 13 – À Diretoria de Contabilidade compete: 

I – Pela Seção Financeira: 

a) elaborar a proposta de orçamento do Senado; 

b) acompanhar o estudo do projsto de orçamento no tocante às verbas destinadas ao Senado; 

e) tomar as providências necessárias para o registro, pelo Tribunal de Contas, das dotações para o 
Senado e sua distribuição ao Tesouro Nacional; 

d) promover o expediente necessário ao recebimento das referidas verbas; 

e) fazer a escrituração das dotações destinadas ao Senado e seu emprego; 

f) propor ao Diretor-Geral providências para a abertura de créditos adicionais que se tomem 
necessários ao Senado durante o exercício financeiro; 

g) acompanhar a tramitação dos projetos destinados à abertura de créditos para o Senado e verificar 
a exatidão das quantias e das rubricas respectivas; 

h) promover o registro, a distribuição, o recebimento e a escrituração desses créditos; 

i) organizar os balanços mensais, trimestrais e de encerramento do exercício financeiro; 

i) providenciar, a fim de ser feito no fim de cada exercício, o expediente necessário ao levantamento 
dos saldos das contas de depósito no Banco do Brasil e o recolhimento desses saldos à Tesouraria do 
Senado ou à Caixa Econômica. 

k) providenciar a fim de ser feito o expediente necessário para a inclusão dos saldos do exercício nas 
contas de "Restos a Pagar" e  para o seu posterior levantamento; 

l) promover a aquisição do material permanente e de consumo, mediante concorrência e coleta de 
preços, conforme o caso; 

m) promover, mediante concorrência ou coleta de preços, a venda de material imprestável, quando 
autorizada pelo Diretor-Geral; 

n) manter rigorosamente em dia o tombamento do material permanente e obras de arte pertencentes 
ao Senado; 

o) elaborar o expediente relativo às suas atribuições; 

p) fazer o registro das deliberações da Comissão Diretora no tocante às atribuições da Seção; 

q) registrar e arquivar os documentos relativos às despesas realizadas e oportunamente recolhê-las à 
Diretoria do Arquivo; 

r) informar os processos pertinentes às atribuições da Seção. 

II – Pela Seção de Controle: 

1 – Quanto aos Senadores: 

a) organizar os boletins de freqüência; 

b) preparar as fichas financeiras; 

c) atender aos pedidos de descontos e averbar as consignações em folhas; 

d) preparar as folhas de pagamento; 

e) preparar as guias de recolhimento; 

f) fornecer certidões, atestados e declarações pertinentes à vida financeira dos Senadores. 

2 – Quanto aos funcionários: 

a) organizar as fichas financeiras; 

b) atender aos pedidos de empréstimos e averbar as consignações em folhas; 

c) elaborar as folhas de pagamento e tomar providências complementares à vista dos mapas de 
freqüência organizados pela DIretoria do Pessoal; 

d) escriturar e conferir os livros e folhas; 



e) fornecer atestados, certidões e declarações pertinentes à vida financeira dos funcionários; 

f) preparar o livro e as folhas dos consignatários e encaminhar estas ao Tesouro Nacional; 

g) fornecer dados para declarações de imposto de renda; 

h) informar os processos pertinentes às atribuições da Seção; 

i) elaborar os cálculos para pedidos de créditos referentes a pessoal; 

j) acompanhar a tramitação dos projetos destinados à abertura de créditos para pessoal e verificar a 
exatidão das quantias previstas e, quando suplementares, das verbas a que forem atribuídas; 

k) fazer o registro das deliberações da Comissão Diretora no tocante às atribuições da Seção; 

l) registrar e arquivar os documentos relativos às despesas realizadas e, oportunamente, promover o 
seu recolhimento à Diretoria do Arquivo; 

m) elaborar o expediente necessário aos serviços da Seção. 

III – Pagadoria: 

a) prestar concurso ao Diretor-Geral no recebimento de valores destinados ao Senado e no seu 
recolhimento ao Banco do Brasil ou à Caixa Econõmica; e  

b) auxiliar o pagamento de subsídios e ajudas de custo aos Senadores, de vencimentos, gratificações 
e diárias aos funcionários, e de contas aos fornecedores. 

Parágrafo único – A função de pagador, com o caráter de função gratificada, correspondente ao 
símbolo FG-3, será exercida por pessoa já pertencente ao Quadro de Funcionários do Senado, designada 
pela Comissão Diretora, mediante proposta do Diretor-Geral. 

IV – Almoxarifado: 

O Almoxarifado é dirigido pelo almoxarife, a quem compete: 

a) receber todo o material de expediente e consumo adquirido pelo Senado; 

b) manter em depósito o material necessário aos serviços do Senado; 

c) manter a escrituração do material existente, de modo a poder informar, a qualquer momento, sobre 
a sua situação; 

d) atender, mediante recibo, aos pedidos de material feitos por escrito pelos órgãos do Senado; 

e) prestar informações, por intermédio do Diretor do Serviço, sobre assuntos pertinentes ao 
Almoxarifado. 

SUBSEÇÃO III 

Da Diretoria do Pessoal 

Art. 14 – À Diretoria do Pessoal compete: 

I – Pela Seção do Registro: 

1 – Quanto aos Senadores: 

a) proceder ao registro dos diplomas; 

b) fazer as matrículas; 

c) preparar as carteiras de identidade; 

d) manter os fichários individuais que se tornarem necessários; 

e) manter as pastas individuais com os documentos referentes aos Senadores; 

2 – Quanto aos funcionários: 

a) lavrar os títulos de nomeação, os termos de posse e os contratos; 

b) fazer as matrículas; 

c) lavrar as apostilas em títulos de nomeação; 

d) fornecer carteiras de identidade; 



e) escriturar o livro de assentamentos; 

f) manter o registro das deliberações da Comissão Diretora que digam respeito a funcionários; 

g) proceder ao levantamento diário do comparecimento; 

h) organizar o mapa mensal do comparecimento; 

i) manter os fichários individuais; 

j) informar os processos sobre matéria da competência da Seção; 

k) prestar assistência à Comissão de Promoções. 

3 – Pelo Serviço Médico Social: 

a) prestar, no edifício da sede do Senado Federal, socorros médicos de urgência; 

b) realizar exames de sanidade e capacidade física em candidatos a ingresso no Quadro de 
Funcionários da Secretaria do Senado Federal; 

c) inspecionar os funcionários da Secretaria, para efeito de licenças e de aposentadoria, além de 
visitas domiciliares para controle de faltas; 

d) prestar colaboração aos orgãos técnicos da Casa, quando solicitada, no estudo de assuntos de 
natureza médica sujeitos ao pronunciamento do Senado Federal; 

e) tomar parte nas juntas médicas que se constituírem para o exame dos funcionários em casos de 
aposentadoria e outros em que essa medida se faça necessária. 

SUBSEÇÃO IV 

Os serviços da Portaria compreendem: 

1 – Portaria: 

Á Portaria compete: 

a) abrir e fechar as portas do Senado Federal nas horas designadas pelo Diretor-Geral; 

b) receber a correspondência entregue por intermédio de portadores e a correspondência postal-
telegráfica não retirada pelos destinatários na Agência; 

c) distribuir aos destinatários a correspondência referida no item anterior; 

d) fazer a entrega da correspondência externa; 

e) registrar os endereços dos Senadores e funcionários e fornecer à Diretoria do Pessoal os dados 
necessários à organização e publicação periódicas das respectivas listas; 

f) superintender os serviços do pessoal pertencente ao Quadro da Portaria; 

g) hastear a bandeira e recolhê-la nas horas estabelecidas; 

h) desempenhar outros serviços que lhe sejam cometidos pelo Diretor-Geral; 

i) cooperar com os Senadores em serviços externos;  

II – Administração do Edifício; 

A este serviço compete: 

a) promover a conservação e a limpeza de todas as dependências do edifício, seus móveis, objetos e 
obras de arte; 

b) fiscalizar e conservar os serviços de som, telefone, elevadores, iluminação, gás, água e esgotos; 

c) fiscalizar a entrada e a saída dos objetos; 

d) executar outros serviços que lhe sejam determinados pela direção; 

e) cooperar na fiscalização de obras e reparos no edifício do Senado Federal. 

III – Garagem: 

A este serviço compete: 



a) fornecer transporte aos membros da Mesa, aos Líderes da Maioria e Minoria e servidores 
indicados pela Comissão Diretora; 

b) fornecer o transporte necessário à Portaria; 

c) zelar pela conservação dos veículos pertencentes ao Senado Federal; 

d) ter, em estoque, no almoxarifado, os acessórios necessários aos veículos a serviço do Senado 
Federal. 

SEÇÃO V 

Da Divisão dos Serviços Legislativos 

SUBSEÇÃO I 

Da Diretoria das Comissões 

Art. 15 – A Diretoria das Comissões tem por fim, além de coordenar as atividades e trabalhos dos 
assessores legislativos, para efeito de estabelecer, entre estes, uma eficiente colaboração com os Senhores 
Senadores: 

I – Pela Seção de Administração: 

a) receber os projetos e documentos despachados às Comissões, rever a numeração de suas 
páginas, completá-las, se necessário, rubricando as páginas ainda não rubricadas e conferir os anexos; 

b) submeter os projetos e documentos a despachos dos respectivos Presidentes; 

c) encaminhá-los aos relatores, por intermédio dos serviços competentes; 

d) receber os projetos e documentos restituídos pelos relatores ou outros membros das Comissões e 
dar-lhes o devido encaminhamento; 

e) organizar a pauta das reuniões das Comissões, de acordo com os respectivos Presidentes; 

f) designar, de acordo com os Presidentes, os dias das reuniões e o horário de funcionamento das 
Comissões; 

g) redigir e fazer publicar, por intermédio do órgão competente, as convocações de reuniões 
extraordinárias das Comissões; 

h) redigir e fazer expedir, através dos órgãos competentes, a correspondência das Comissões; 

i) manter o arquivo das Comissões; 

j) manter fichários para o registro das proposições despachadas às Comissões, em tramitação interna 
no âmbito destas; 

k) fazer, na capa dos processos, as devidas anotações sobre o andamento destes nas Comissões; 

l) fazer a juntada, por ordem cronológica, mediante termo, de documentos que devam ser 
incorporados aos processos, de acordo com determinação dos Presidentes, dando conhecimento ao 
Protocolo;  

m) remeter ao Protocolo, para encaminhamento ao destino, os processos estudados pelas 
Comissões; 

n) manter controle dos prazos previstos no Regimento para tramitação dos projetos nas Comissões e 
dar conhecimento, aos respectivos Presidentes, dos projetos cujo prazo termine naquele dia fornecendo-
lhes, mensalmente, mapas demonstrativos desses projetos; 

o) redigir os resumos dos trabalhos realizados nas reuniões das Comissões, para distribuição à 
imprensa; 

p) redigir as atas das reuniões das Comissões e promover a sua publicação, por intermédio do órgão 
competente; 

q) organizar pastas para os membros das Comissões, com os trabalhos por eles realizados; 

r) fazer a estatística dos trabalhos das Comissões; 

s) organizar, ao fim de cada Sessão Legislativa, o relatório dos trabalhos das Comissões; 



t) prestar informações aos Senadores e aos órgãos da Casa sobre a situação dos projetos e 
documentos despachados às Comissões; 

u) prestar assistência às Comissões, durante as reuniões destas, no que estiver compreendido na 
sua competência e, fora das reuniões, aos seus respectivos membros; 

v) organizar e manter em dia as coleções que se fizerem necessárias às Comissões, de avulsos e 
órgãos oficiais. 

II – Pela Seção da Assessoria Legislativa: 

a) prestar assistência técnica à Mesa, às Comissões, aos Senadores e aos órgãos da Casa; 

b) acompanhar, de modo geral, a atividade legislativa do Congresso Nacional, com o fim de 
esclarecer os órgãos do Senado Federal, quando o solicitarem, sobre as matérias em curso e a repercussão 
que possa ter na vida do País, se transformadas em leis; 

c) acompanhar, de modo especial, os projetos em estudo nas Comissões, a fim de, sobre eles, 
prestar aos respectivos relatores e demais componentes desses órgãos a colaboração de que necessitem; 

d) proceder, por iniciativa própria, ou mediante solicitação dos Senadores ou das Comissões, a 
estudos sobre determinados assuntos para a eventual elaboração de projetos de lei a serem apresentados 
ao Senado Federal; 

e) examinar as sugestões enviadas ao Senado, à Mesa ou aos Senadores e por estes encaminhados 
ao seu estudo, e informar sobre a conveniência, ou não, de serem propostas ou adotadas as medidas nelas 
alvitradas; 

f) coordenar as atividades e trabalhos dos Assessores, para efeito de estabelecer, entre estes, uma 
eficiente colaboração. 

III – Pela Seção de Mecanografia: 

a) promover a feitura dos trabalhos datilográficos e de reprodução que sejam necessários às 
Comissões; 

b) datilografar, com cópias, os pareceres que Ihes forem entregues pelos Senadores. 

SUBSEÇÃO II 

Da Diretoria da Ata 

Art. 16 – À Diretoria da Ata incumbe: 

a) redigir as atas das Sessões e Reuniões do Senado Federal; 

b) organizar e encaminhar à publicação os originais da Ata impressa e os espelhos da Ordem do Dia; 

c) anotar, nas capas dos projetos, as ocorrências com eles verificadas em Plenário; 

d) organizar, em coleções, as Atas datilografadas e providenciar a fim de que, encerrada a Sessão 
Legislativa, sejam encadernadas e recolhidas ao Arquivo; 

e) receber o expediente lido em Sessão e as proposições submetidas à consideração do Plenário, e, 
depois do despacho do Presidente, providenciar para as publicações que devam ser feitas e encaminhá-las 
ao Protocolo, para o devido destino; 

f) registrar, em livro próprio, as inscrições dos oradores e as matérias constantes da Ordem do Dia de 
cada Sessão; 

g) organizar e mandar imprimir, através dos órgãos competentes, as listas de chamadas; 

h) organizar e fazer publicar as listas das Comissões Permanentes e Especiais; 

i) encaminhar à Diretoria do Expediente notas das deliberações do Plenário sobre as quais haja 
expediente a elaborar; 

j) organizar e mandar publicar, por intermédio do órgão competente, as Atas impressas das Sessões 
do Congresso Nacional, os avulsos das matérias constantes da respectiva Ordem do Dia e o espelho desta; 

k) elaborar as Atas datilografadas das Sessões do Congresso Nacional; 

l) apor ementas aos projetos que as não tenham; 



m) manter em boa guarda os processos em diligência ordenada pelo Senado Federal e os referentes 
às medidas legislativas enviadas à Presidência da República ou à Câmara dos Deputados; 

n) organizar e fazer publicar a resenha mensal das proposições votadas pelo Senado Federal; 

o) executar outros serviços pertinentes às finalidades da Diretoria determinados pela Mesa. 

SUBSEÇÃO III 

Da Diretoria de Publicações 

Art. 17 – Compete à Diretoria de Publicações: 

a) organizar os originais dos avulsos das matérias a serem submetidas ao pronunciamento do 
Plenário e daqueles que a Mesa determinar, encaminhá-los ao órgão impressor, proceder à revisão das 
respectivas provas e fiscalizar os trabalhos de impressão; 

b) efetuar o recebimento dos avulsos, verificar o cumprimento da encomenda e encaminhá-los aos 
órgãos encarregados da sua guarda e distribuição; 

c) providenciar para a publicação nos órgãos oficiais, ou em separata, mediante determinação do Sr. 
1º -Secretário, dos trabalhos para esse fim recebidos dos outros serviços da Casa; 

d) manter registro das datas do encaminhamento de originais à repartição impressora, do 
recebimento de provas, de devolução destas após a revisão, de entrega definitiva dos impressos ou da 
publicação nos órgãos oficiais; 

e) conferir, diariamente, a matéria Publicada no Diário do Congresso Nacional e providenciar para as 
retificações que se tornem necessárias; 

f) organizar em volume, mês a mês e por ordem cronológica, as Atas impressas das Sessões do 
Plenário, o qual conterá o índice das matérias nele constante, devendo o mesmo ser encadernado para 
distribuição aos Srs. Senadores até o dia 15 do mês imediato; 

g) providenciar a publicação dos Anais, fazendo-lhes a revisão, organizando-lhes os índices e 
acompanhando-lhes a impressão; 

h) organizar e fazer publicar, de acordo com a orientação da  Mesa, os Anais do Congresso Nacional, 
constantes das Atas das Sessões conjuntas da Câmara e do Senado Federal; 

i) organizar outras publicações ordenadas pela Comissão Diretora; 

j) fazer a revisão de outras publicações determinadas pelo Diretor-Geral. 

SUBSEÇÃO IV 

Da Diretoria da Biblioteca 

Art. 18 – A Diretoria da Biblioteca tem por finalidade:  

1 – Pela Seção de Classificação e Catalogação: 

a) classificar e catalogar os livros e publicações pertencentes ao Senado Federal, organizar os 
fichários e catálogos que se tornarem necessários, de acordo com a orientação do Diretor; 

b) organizar, para impressão e distribuição aos Senadores, funcionários e outras bibliotecas, o 
catálogo das obras da Biblioteca; 

c) superintender as consultas às obras da Biblioteca do Senado Federal, orientando os consulentes e 
prestando-lhes a necessária assistência; 

d) organizar listas bibliográficas para fornecimento às Comissões, aos Senadores, ao Serviço de 
Documentação e à Assessoria Técnica; 

e) anotar as faltas existentes nas coleções de livros e periódicos e propor ao Diretor da Biblioteca as 
aquisições necessárias; 

f) fornecer à Seção de Administração indicações sobre obras e publicações procuradas pelos 
Senadores e não existentes na Biblioteca, para fins de aquisição; 

g) organizar mostruários das obras raras existentes na Biblioteca. 

2 – Pela Seção de Administração: 



a) fazer o expediente da Biblioteca, compreendendo: 

I – ordens de serviço; 

II – correspondência com outras bibliotecas, para permuta de obras, periódicos, informações e fichas 
com casas editoras e livrarias, para obtenção de esclarecimentos sobre obras, edições e coleta de preços, 
com órgãos culturais, para obtenção ou troca de informações; 

b) organizar a lista de obras cuja aquisição seja considerada necessária; 

c) promover a coleta de preços, para a compra de livros e a subscrição de periódicos; 

d) efetuar as compras determinadas pela autoridade competente, inclusive a dos livros de consulta 
que devam ser fornecidos a outros órgãos da Casa, por solicitação destes; 

e) promover a assinatura de periódicos cujo recebimento seja considerado conveniente ou 
necessário; 

f) organizar listas das aquisições efetuadas, para distribuição aos Senadores; 

g) promover, pelos meios adequados, o expurgo periódico dos livros e publicações da Biblioteca; 

h) promover a encadernação das obras que disso necessitem; 

i) promover a restauração das obras raras pertencentes à Biblioteca; 

j) promover a permuta de livros excedentes com outras bibliotecas ou entidades interessadas; 

k) ocupar-se dos empréstimos de livros aos Senadores, mantendo para isso os necessários registros, 
e promover, oportunamente, o recolhimento das obras; 

l) fazer a estatística do movimento da Biblioteca;  

m) coligir os dados necessários à elaboração do retatório anual da Biblioteca; 

n) zelar pela conservação do material permanente da Biblioteca e pelo bom uso do material de 
consumo. 

3 – Pela Seção de Referência Legislativa: 

I – Manter fichários sobre: 

a) assuntos tratados em ambas as Casas do Congresso; 

b) leis e decretos-leis da União; 

c) leis e decretos-leis do Distrito Federal; 

d) leis e regulamentos dos Estados e dos municípios; 

e) decretos do Executivo da União e do Distrito Federal; 

f) circulares da Presidência da República; 

g) Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Federal de Recursos, do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal Marítimo e, quanto à matéria 
constitucional, dos Tribunais de Justiça dos Estados; 

h) jurisprudência do DASP e de outros órgãos cujas decisões e pronunciamentos interessarem ao 
Senado Federal; 

i) pareceres do Consultor-Geral da República, do Procurador-Geral da República, do Subprocurador-
Geral da República, da Procuradoria da Fazenda Nacional, de Consultores Jurídicos dos Ministérios e 
outros cuja conveniência seja reconhecida pela direção do serviço; 

j) acontecimentos nacionais e internacionais que possam Interessar à elaboração legislativa; 

k) assuntos de interesse para o Senado Federal, compreendidos no campo da atividade legislativa; 

I) artigos e trabalhos doutrinários publicados em livros, monografias, revistas e jornais. 

II – Organizar e manter atualizados documentos sobre: 

a) assuntos gerais que possam interessar a tarefa legislativa da União; 

b) assuntos especiais pertinentes aos projetos em estudo no Congresso Nacional; 



c) acontecimentos nacionais e internacionais importantes; 

d) assuntos tratados em conferencias, congressos e órgãos internacionais; 

e) principais projetos iniciados em ambas as Casas do Congresso Nacional, compreendendo recortes 
de textos publicados nos órgãos oficiais, avulsos, discursos, noticiário da imprensa, memoriais e outros 
elementos que possam interessar ao estudo da matéria. 

f) organizar coleções de pareceres proferidos no Senado Federal e na Câmara dos Deputados; 

g) acompanhar, sempre que possível, e pelos meios adequados, o trabalho das casas legislativas 
estrangeiras e órgãos de deliberagão Internacional, mantendo os documentários que forem considerados 
aconselháveis; 

h) fazer resumos dos assuntos de maior interesse insertos em publicações estrangeiras recebidas 
pelo Senado Federal; 

l) manter intercâmbio de publicaçães e documentos com corporações legislativas e entidades 
culturais, nacionais e estrangeiras; 

J) redigir a correspondência que for necessária expedir em lingua estrangeira; 

Parágrafo único – Esta Diretoria manterá um plantão permanente para atendimento de consultas e 
pesquisas de Senadores e Assessores Legislativos. 

SUBSEÇÃO V 

Da Diretoria do Arquivo 

Art. 19 – A Diretoria do Arquivo tem por fim: 

a) receber os documentos e processos remetidos ao arquivo, proceder ao exame de suas peças, 
promover a restauração das que estiverem dilaceradas, compietar-lhes a numeração, se necessário, 
rubricar as que ainda não tiverem sido objeto dessa providencia, lavrar, na última folha, o termo de 
arquivamento; proceder ao registro, à classificação sistemática e ao arquivamento dos documentos; 

b) organizar e, oportunamente, fazer publicar o catálogo geral, por assunto, dos documentos 
arquivados e, periodicamente, de acordo com as Instruções da Comissão Diretora, fazer a atualização 
desse trabalho; 

c) organizar e, oportunamente, fazer publicar o catálogo especial, onomástico e por assunto, dos 
documentos de valor histórico existente no arquivo; 

d) manter depósito de órgãos oficiais, avulsos e outras publicações do Senado Federal; 

e) proceder ao desarquivamento dos documentos e processos solicitados para consulta pelas 
autoridades e órgãos competentes da Casa e encaminhá-los aos requisitantes mediante recibo; 

f) atender às requisições de órgãos oficiais, avulsos e outras publicações existentes em depósitos, 
mantendo sempre o estoque mínimo considerado necessário; 

g) organizar e manter em boa ordem o arquivo das Sessões Conjuntas do Congresso Nacional; 

h) organizar e manter em dia e em perfeita conservação documentário histórico da vida do Senado 
Federal e dos seus componentes, compreendendo, quanto a estes: 

– cópias fotostáticas dos diplomas; 

– retratos; 

– dados biobibliográficos; 

– dados sobre a sua atividade política, cultural e social; 

– dados sobre a sua atuação no Senado Federal; 

i) elaborar o expediente da Diretoria; 

j) prestar as informações solicitadas pelos órgãos da Casa, inclusive em processos; 

k) expedir certidões de documentos recolhidos ao Arquivo; 

I) fazer a distribuição dos Anais e da Sinopse do Senado Federal; 



m) cuidar da conservação dos documentos e publicações existentes no Arquivo, promovendo, pelos 
meios adequados, o seu expurgo periódico; 

n) promover a restauração de documentos de valor histórico. 

CAPÍTULO III 

Do Provimento dos Cargos 

Art. 20 – O provimento dos cargos de funcionários do Senado Federal obedecerá às seguintes 
normas: 

1) o cargo de Diretor-Geral será provido por livre escolha da Comissão Diretora, dentre os Vice-
Diretores-Gerais e Diretores de Serviço; 

2) Os de Vice-Diretor-Geral, por merecimento, dentre os Diretores de Serviço; 

3) Os de Diretor de Serviço, por merecimento, sendo: 

a) o da Taquigrafia, dentre os Taquigrafos-Revisores; 

b) o da Diretoria de Publicações, dentre os Redatores; 

c) os demais, dentre os respectivos Oficiais Legislativos do nível mais elevado da carreira. 

Parágrafo único – Só poderá ser provido em cargo de Diretor de Serviço funcionário que, além dos 
demais requisitos exigidos nesta Resolução e no Regulamento da Secretaria, tenha mais de dez anos de 
serviços ao Senado. 

4) Os de Oficial Legislativo, Oficial Arquivologista, Oficlal Bibliotecário e de Auxiliar Legislativo 
constituirão carreiras em que o ingresso se dará por concurso de provas, a que se poderão inscrever, 
quanto à primeira, os Auxiliares Legislativos; quanto à segunda e à terceira, candidatos possuidores de 
diploma de curso, respectivamente, de Biblioteconomia e Arquivologia, observando-se, quanto ao acesso 
aos demais cargos, a legislação vigente para o funcionalismo civil; 

5) Os de Assessor Legislativo serão providos por concurso de títulos e trabalhos. 

6) O ingresso na carreira de Taquigrafo far-se-á por meio de concurso de provas. O acesso às 
demais classes dessa carreira dar-se-á na proporção de dois por merecimento e um por antiguidade. 
Quantò à classe de Taquigrafo-Revisor, vigorará, apenas, o critério do merecimento. 

7) Os cargos de Redator serão preenchidos por concurso de provas. 

8) O de Administrador do Edifício, por pessoa de capacidade comprovada. 

9) Os de Médicos, dentre os portadores de diploma dessa profissão, expedido por faculdade oficial ou 
equiparada, com mais de cinco anos de exercício na profissão e documentos que comprovem ter-se 
especializado em clinica médica. 

10) O de Enfermeiro, por candidato portador de diploma de enfermagem, expedido por escola 
devidamente licenciada, com mais de dois anos de exercício na profissão. 

11) Serão de livre escolha da Comissão Diretora os seguintes cargos: 

a) os de Motorista, de Eletricista, de Mecânico, dentre candidatos possuidores da necessária 
habilitação nas respectivas especialidades, comprovadas por documentos hábeis e prova prática da 
especialização; 

b) o de Eletricista, por promoção de Eletricidade-Auxiliar; 

12) Os de Chefe de Portaria, Porteiro e Ajudante de Portelro constituirão carreira, cujo ingresso é 
reservado aos Auxiliares de Portaria de nível mais elevado e será feito, alternadamente, por merecimento e 
antigüidade. 

13) O ingresso no cargo inicial de Auxiliar de Portaria dar-se-á por meio de prova de habilitação e 
comprovação dos requisitos físicos, morais e mentais necessários ao exercício das respectivas funções. 

14) As Chefias de Seção serão providas pelo Diretor-Geral, entre os funcionários das mais altas 
graduações lotados nas respectivas Diretorias, mediante proposta dos Diretores de Serviço e aprovação do 
1º -Secretário. 



Art. 21 – A apuração do merecimento far-se-á por meio de boletins de merecimento, que serão 
preenchidos pela própria Comissão de Promoções, à vista das informações prestadas perante ela, em 
caráter sigiloso, pelos Diretores de Serviço e outros funcionários chamados a se manifestar. 

Art. 22 – As propostas, os pareceres e as informações da Comissão de Promoções serão 
encaminhados à Comissão Diretora por Intermédio do seu Presidente. 

CAPÍTULO IV  

Dos Concursos 

Art. 23 – Os concursos de provas para admissão de funcionários constarão de séries de provas 
organizadas de acordo com Instruções baixadas pela Comissão Diretora, observadas as seguintes normas: 

I – Provas básicas (para todos os cargos): 

– Português; 

– Aritmética; 

– Corografia; 

– História do Brasil. 

II – Para os Oficiais Legislativos, Taquigrafos, Oficiais Bibliotecários, Oficiais Arquivologistas, 
Redatores: 

– Frances ou Inglês. 

III – Para Auxiliares Legislativos: 

– Datilografia. 

IV – Para Taquígratos: 

– Taquigrafia. 

V – Para os Redatores: 

– Técnica de Revisão. 

Vl – Para Oficiciais Legislativos: 

– Correspondência Oficial; 

– Noções de Direito Constitucional; 

– Noções de Direito Civil; 

– Noções de Direito Administrativo. 

VII – Para Oficial Bibliotecário: 

– Biblioteconomia. 

VIII – Para Oficial Arquivologista: 

– Arquivistica. 

Parágrafo único – São eliminatórias as provas consideradas básicas. 

Art. 24 – Os programas e as instruções para as provas serão baixados peia Comissão Diretora, por 
intermédio do Diretor-Geral. 

Art. 25 – As bancas serão organizadas pela Comissão Diretora e funcionarão sob a presidência de 
um dos seus membros. 

§ 1º – Das bancas para concurso de Taquigrafos fará parte o Diretor da Taquigrafia, ou, no seu 
impedimento, o seu substituto legal, funcionando como examinador, nas provas técnicas, um Taquígrafo-
Revisor. 

§ 2º – Das bancas poderão fazer parte, também, Taquígrafos de outras repartições, a juízo da 
Comissão Diretora. 



CAPÍTULO V  

Da Lotação 

Art. 26 – A lotação numérica dos funcionários nos serviços do Senado, inclusive Gabinetes, será 
fixada pela Comissão Diretora, por proposta devidamente justificada: 

a) dos titulares dos Gabinetes, para o serviço destes; 

b) do Secretário-Geral da Presidência e dos Vice-Diretores-Gerais, para os serviços respectivos. 

Parágrafo único – A proposta de lotação será encaminhada por intermédio do 1º -Secretário, no caso 
do item a, e do Diretor-Geral, nos do item b. 

Art. 27 – A designação nominal dos funcionários para os serviços do Senado far-se-á pelo Diretor-
Geral, com aprovação do Sr. 1º -Secretário. 

Parágrafo único – Não poderão ser designados para serviços diversos daqueles em cuja finalidade 
seria compreendida a natureza das funções respectivas os seguintes funcionários: os Taquigrafos, os 
Redatores, os Oficiais Bibliotecários, os Oficiais Arquivologistas, os Auxiliares Legislativos, os Motoristas, o 
Mecânico, o Zelador do Arquivo, a Administrador do Edificio, o Conservador de Documentos e seu ajudante, 
o Médico, o Enfermeiro e o Almoxarife. 

Art. 28 – As funções de Secretário de Comissões, as de Oficiais e Auxiliar de Gabinete são privativas 
dos Oficiais Legislativos. 

Art. 29 – Não é permitido designar funcionário para servir em Gabinete, a título provisório, fora da 
lotação respectiva previamente estabelecida pela Comissão Diretora, no início de cada Sessão Legislativa. 

CAPÍTULO VI 

Dos Direitos, Deveres, Vantagens e Regime Disciplinar 

Art. 30 – Aplica-se aos funcionários do Senado Federal, no que couber, o Estatuto dos Funcionários 
Públicos Cívis da União (Lei n° 1.711, de 28 de outubro de 1952), observadas as seguintes normas: 

1) São da competência do Senado Federal, mediante proposta da Comissão Diretora, os atos 
previstos no art. 34, parágrafo único, no número XI do art. 24, no número I do art. 210 e no art. 237. 

2) À Comissão Diretora caberão os atos de que tratam o art. 37, o nº II do art. 210, o art. 214, o § 1º 
do art. 215 e o art. 237. 

3) Ao 1º-Secretário competirão os mencionados no nº III do art. 219 e nos arts. 215, 218 e 235. 

4) Caberão ao Diretor-Geral os rotulados nos arts. 23 e 124. 

Parágrafo único – Ficam asseguradas aos atuais servidores da Secretaria todas as vantagens 
decorrentes das Resoluções nºs 1, de 1950, 10, de 1951, e 1, de 1953. 

CAPÍTULO VII  

Do Horário 

Art. 31 – Nos dias de funcionamento normal do Senado Federal, o expediente tem início: 

–  às 13 horas, para os funcionários da Secretaria; 

– às 14 horas, para os da Taquigrafia; 

– às 9 horas, para o pessoal da Portaria encarregado da limpeza e serviços dos Gabinetes, inclusive 
a Administração do Edifício; 

– às 12 horas, para os demais servidores da Portaria. 

§ 1º – Para os funcionários da Secretaria, a serviço dos Gabinetes, o horário será estabelecido pelos 
titulares desses Gabinetes. 

§ 2° – Para os Auxiliares de Portaria, encarregados da limpeza, o horário poderá ser antecipado, quer 
na hora de entrada, como na de saída, a juízo do Diretor-Geral, respeitando-se, porém, o número normal de 
horas de serviço diário. 



§ 3° – Para os motoristas, o horário será estipulado pelo Chefe da Garagem, de acordo com as 
instruções das autoridades a cuja disposição estiverem os automóveis. 

§ 4º – Quando as Comissões funcionarem pela manhã, os funcionários necessários aos serviços 
destas deverão entrar meia hora antes da hora marcada para o início da respectiva reunião, sendo a escala 
organizada pelo Diretor de Serviço, com aprovação do Diretor-Geral. Findo o trabalho matinal, conceder-se-
ão duas horas para almoço, devendo o funcionário regressar ao serviço, a fim de completar o tempo do 
horário regulamentar. 

§ 5º – Igual providência se tomará no caso previsto do parágrafo anterior para os funcionários da 
Biblioteca e do Arquivo necessários a atendimento eventual de requisição de livros, publicações ou 
documentos dessas Diretorias, sendo a designação feita pelo Diretor-Geral, de acordo com os Diretores 
desses serviços. 

Art. 32 – O tempo normal de trabalho a que estão sujeitos os servidores do Senado é de seis horas 
diárias, nos dias úteis, para o pessoal da Secretaria e de oito horas para o pessoal da Portaria. 

§  1º – Nenhum pagamento extraordinário se fará por antecipação ou prorrogação de uma hora. 

§ 2º – Além dos limites previstos no parágrafo anterior, o serviço prestado pelos funcionários do 
Senado será considerado extraordinário e, como tal, remunerado proporcionalmente ao tempo de duração, 
à base do custo do trabalho, hora prestada normalmente pelo servidor respectivo, desde que não receba 
gratificação por outro qualquer título. 

§ 3º – Os Diretores de Serviço deverão justificar perante o Diretor-Geral, e este perante o 1º-
Secretário, as convocações para serviços extraordinários e as prorrogações do expediente. 

§ 4º – Nas Sessões noturnas, para as quais só serão convocados os funcionários estritamenle 
necessários, a juízo do Diretor-Geral, a duração normal do expediente será a determinada neste artigo. 

CAPÍTULO VIII 

Da Freqüência dos Funcionários 

Art. 33 – A freqüência dos servidores do Senado Federal será registrada: 

a) quanto aos lotados nas Diretorias de Serviços, perante os respectivos Diretores, com as seguintes 
exceções: 

1) os da Portaria, perante o Chefe da Portaria; 

2) os da garagem, perante o Chefe da Garagem; 

3) os da limpeza, perante o Administrador do Edíficio; 

b) os de gabinetes, perante os títulares desses gabinetes. 

Parágrafo único – Estão isentos de ponto o Diretor-Geral, o Secretário-Geral da Presidência e os 
Vice-Diretores-Gerais. 

Art. 34 – Semanalmente, serão enviados à Diretoria de Pessoal, pelos responsáveis pelo registro do 
ponto, boletins de frequência, indicando, quanto a cada funcionário: 

– os dias de comparecimento;  

– as faltas; 

– as entradas depois da hora regulamentar, com a especificação do tempo do atraso; 

– as saídas antecipadas, com o registro do tempo da antecipação; 

– as retiradas durante o expediente, com a menção do tempo de ausência. 

Art. 35 – A justificação das faltas é da competência do Diretor-Geral, devendo, em cada caso, opinar 
os respectivos Diretores de Serviço. 

Art. 36 – A cada cinco comparecimentos com atraso, retiradas antecipadas ou saídas durante o 
expediente corresponderá o desconto de um dia no tempo do serviço e nos vencimentos do funcionário. 

Art. 37 – Mensalmente, a Diretoria do Pessoal organizará e remeterá ao Diretor-Geral e à Comissão 
de Promoções o boletim de frequência dos funcionários, no qual deverão ser assinalados os elementos 
constantes dos arts. 34, 35 e 36. 



Art. 38 – Não é permitido o abono de faltas por motivo de serviço externo que não tenha sido 
previamente autorizado, por escrito, pelo 1º -Secretário. 

Art. 39 – O ponto será aberto 15 minutos antes da hora estipulada para o início do expediente e 
encerrado 15 minutos depois dela. O livro de ponto será rubricado em cada Diretoria, a partir da hora 
estipulada pelo respectivo Diretor, de acordo com as necessidades do serviço. 

Parágrafo único – O ponto dos funcionários que trabalham no gabinete do Secretário-Geral da 
Presidência será assinado no local em que trabalham e fechado pelo titular do cargo. 

CAPÍTULO IX  

Das Substituições 

Art. 40 – As substituições far-se-ão de acordo com as seguintes normas: 

I – por designação da Comissão Diretora: 

a) a do Diretor-Geral da Secretaria, por um dos Vice-Diretores-Gerais (Diretores de Divisão); 

b) a do Secretário-Geral da Presidência, por funcionário que possa comprovar pleno conhecimento 
dos serviços pertinentes a esta assessoria; 

II – por designação do 1º -Secretário; 

a) a dos Vice-Diretores-Gerais, por Diretores de Serviço, dentro da respectiva Divisão; 

b) a dos Diretores de Serviço, pelo mesmo critério estabelecido para o provimento efetivo desses 
cargos; 

III – por designação do Diretor-Geral: 

a) a dos Chefes de Seção, por funcionários das respectivas seções; 

b) a do Chefe da Portaria, pelo Porteiro, ou, na ausência deste, por um dos Ajudantes de Porteiro; 

c) a do Eletricista, pelo Eletricista-Auxiliar; 

d) a do Chefe da Garagem, por um dos motoristas;  

e) a do Administrador do Edifício, pelo seu ajudante. 

Art. 41 – Dentro das carreiras, os impedimentos que se derem por licença, salvo licença-prêmio, 
serão objeto de substituição, de acordo com as normas vigentes para as promoções. 

Parágrafo único – As substituições por prazo até um mês não serão gratificadas. 

TÍTULO II  

Disposições Gerais 

CAPÍTULO ÚNICO 

Art. 42 – Para efeito de adaptação às modificações de serviços constantes desta Resolução, o 
Quadro da Secretaria do Senado é alterado na forma das disposições subseqüentes. 

Art. 43 – Os vencimentos do pessoal do Quadro da Secretaria passam a obedecer aos seguintes 
níveis:  

Nível            vencimento 

1 ............................................................................................................................................... 2.400,00  

2 ............................................................................................................................................... 2.700,00  

3 ............................................................................................................................................... 3. 000,00  

4 ................................................................................................................................................ 3.300,00  

5 ................................................................................................................................................ 3.600,00  

6 ............................................................................................................................................... 4. 050,00  



7 ............................................................................................................................................... 4. 500,00  

8 ............................................................................................................................................... 4. 950,00  

9 ............................................................................................................................................... 5. 550,00 

10 .............................................................................................................................................. 6.150,00 

11 ............................................................................................................................................... 6.900,00  

12 ............................................................................................................................................... 7.650,00  

13 ............................................................................................................................................... 8.550,00  

14 ............................................................................................................................................... 9.450,00  

15 ............................................................................................................................................. 10.500,00  

16 ............................................................................................................................................. 11.700,00  

17 ............................................................................................................................................ 13. 000,00  

18 ............................................................................................................................................. 14.400,00 

 

Art. 44 – A carreira de Oficial Legislativo passa a ter a seguinte constituição: 

Número de cargos         Nível 

10 ..................................................................................................................................15 – 10.500,00  

15 ................................................................................................................................... 14 – 9.450,00  

20 ................................................................................................................................... 13 – 8.550,00  

25 ................................................................................................................................... 12 – 7.650,00  

30 .................................................................................................................................. 11 – 6. 900,00 

 

§ 1º – Os cargos da carreira de Oficial Legislativo, nível 11, ficam extintos à proporção que se 
vagarem. 

§ 2º – Além das suas atribuições, cabe aos Oficiais Legislativos atender aos serviços de 
mecanografia. 

§ 3º – O provimento na classe inicial da carreira de Oficial Legislativo se fará mediante concurso de 
entrância, a que concorrerão preferencialmente os Auxiliares Legislativos. A este concurso também poderão 
concorrer outros funcionários do Senado, uma ver submetidos à prova de Datilografia. 

Art. 45 – Fica criada a carreira de Auxíliar Legislativo, cor.. a função equivalente à de datilógrafo, a 
qual terá a seguinte constituição: 

Número de cargos         Nível 

14 ........................... ....................................................................................................... 11 – 6.900,00  

26 .................................................................................................................................. 10 – 6. 150,00 

 

§ 1º – Inicialmente, serão nomeados, entre os candidatos classificados em concurso de provas, 
apenas os doze (12) primeiros classificados, dez (10) dos quais serão lotados na Diretoria da Taquigrafia. 

§ 2º – O aproveitamento dos demais candidatos classificados será feito à medida que se verificarem 
vagas no cargo de Oficial Legislativo, nivel 11, providência que se fará até que se complete o Quadro 
respectivo. Esse concurso terá a validade de dois anos. 

§ 3º – Os Auxiliares Legislativos só poderão exercer funções inerentes ao seu cargo. 

Art. 46 – Fica criada a carreira de Oficial Bibliotecário, com o seguinte âmbito de organização:  



Número de Cargos        Nível 

2 ........................................................................................................................ 15 Obs.-1 Exc. 

2......................................................................................................................... 14 

2......................................................................................................................... 13 

 
Parágrafo único – A carreira de Oficial Bibliotecário se compõe de cinco (5) funcionários. Logo que se 

vague, fica suprimido um (1) cargo de Oficial Bibliotecário, do nível 15, por ser excedente. 

Art. 47 – Fica igualmente criada a carreira de Oficial Arquivologista com o seguinle âmbito de 
classificação:   

Número de Nível Cargos        Nível  

1 ................................................................................................................................. 15 – 10.500,00  

2 ................................................................................................................................... 14 – 9.450,00  

2 ................................................................................................................................... 13 – 8.550,00 

 

§ 1º – Os cargos vagos das carreiras de Oficial Bibliotecário e Oficial Arquivologista serão 
preenchidos oportunamente, mediante concurso de provas e títulos. 

§ 2º – O cargo de Zelador de Arquivo será extinto quando vagar. 

Art. 48 – A atual Diretoria de Anais e Documentos Parlamentares passa a denominar-se Diretoria das 
Publicações, e os atuais Redatores de Anais e Documentos Parlamentares e Redatores-Revisores 
Integrarão esta Diretoria, com a denominação de Redatores, mantidas suas atuais prerrogativas e 
vantagens, inclusive a percepção de vencimento no nível 15, ficando efetivado o atual ocupante interino. 

§ 1º – Os Redatores passarão a constituir carreira, com a seguinte classificação:  

Número de Nível Cargos        Nível 

3 .................................................................................................................................. 15 – 10.500,00  

5 ................................................................................................................................... 14 –  9.450,00  

7 .................................................................................................................................... 13 – 8.550,00 

 

§ 2º – Aos Redatores cabe a revisão de provas e discursos, pareceres, avulsos e relatórios e a 
redação e revisão dos índices dos Anais, quer se trate de coletânea mensal da Seção II do Diário do 
Congresso Nacional, quer dos Anais propriamente ditos. 

§ 3º – Os atuais cargos de Redatores de Anais e Documentos Parlamentares e Redatores-Revisores, 
considerados excedentes em virtude da nova organização que se dá a esse serviço, ficam suprimidos à 
proporção que se vagarem. 

§ 4º – As novas nomeações se farão na classe inicial e só depois de reajustado o Quadro. A 
promoção ao cargo imediato obedecerá às formalidades regulamentares. 

Art. 49 – A redação da Ata, quer datilografada, quer impressa, continuará a ser incumbência dos dois 
Oficiais Legislativos, que passam a denominar-se Oficial da Ata, com os vencimentos correspondentes ao 
nível 15, aproveitados os funcionários que atualmente exercem essas funções. 

Art. 50 – A carreira de Taquígrafo passa a ter a seguinte classificação:   

Número de cargos     Observações          Nível  

8 ..................................................................................  Taquigrafo-Revisor  18 – 14.400,00 



6 ..................................................................................  Taquigrafo  15 – 10.500,00 

6 ..................................................................................    14 –   9. 450,00 

6 ..................................................................................    13 –   8. 550,00 

6 ..................................................................................    12 –    7.650,00 

 
§ 1º – Aos atuais Taquigrafos-Revisores ficam mantidos os vencimentos correspondentes ao padrão 

PL-4 (Cr$ 15.000,00). 

§ 2º – O aumento de dois (2) Taquigrafos-Revisores destina-se a facilitar a revisão definitiva das 
notas datilografadas dos discursos destinados à publicação na Ata impressa, por designação do Diretor do 
Serviço. 

§ 3º – Os atuais cargos de Taquigrafos, nível 12, ficam suprimidos à proporção que se vagarem. 

Art. 51 – Os atuais cargos de Assessor Técnico do Orçamento passam a denominar-se Assessor 
Legislativo e terão seu número elevado para onze (11), a serem distribuidos entre as Comissões pela 
Comissão Diretora. 

§ 1º – O aproveitamento dos oito (8) novos cargos de que trata este artigo será feito pela Comissão 
Diretora, entre candidatos portadores de diplomas e tílulos adequados à especialidade, sendo que na 
Comissão de Constituição e Justiça serão aproveitados os três servidores que já se encontram no exercício 
das funções de Assessor naquele órgão técnico. 

§ 2º – Os Assessores Legislativos ficam lotados na Diretoria de Comissões. 

§ 3º – Os vencimentos dos servidores de que trata este artigo serão os do nível 15. 

Art. 52 – Os atuais cargos de Conservador da Biblioteca e Ajudante de Conservador da Biblioteca 
passarão, respectivamente, para os níveis 12 e 11, de Ajudante de Almoxarife para o nível 11, de Ajudante 
de Zelador do Patrimônio para Ajudante de Administrador do Edíficio, nível 11, cargo este que fica suprimido 
quando da promoção do atual servidor com a vacância do cargo imediato. 

Art. 53 – Os cargos de Médico e Enfermeiro ficam, respectivamente, classificados nos niveis 15 e 11. 

Art. 54 – Ficam extintos os cargos vagos resultantes da fixação das novas Tabelas, bem como os 
que se vagarem com o aproveitamento de servidores da Portaria na Garagem. 

Art. 55 – A Comissão Diretora expedirá ato declarando quais os cargos extintos na forma desta 
disposição. 

TÍTULO III 

Das Disposições Gerais se Transitórias 

Art. 56 – Dentro do prazo de seis meses, a Comissão Diretora apresentará projeto de reforma do 
Regulamento da Secretaria, elaborado na forma do disposto na presente Resolução. 

Art. 57 – A Comissão Diretora baixará as instruções que se tornarem necessárias para a instalação 
dos novos serviços e para o fiel cumprimento da presente Resolução. 

Art. 58 – Os atuais Vice-Diretores-Gerais passam a dirigir, respectivamente, as Divisões dos Serviços 
Administrativos e Legislativos, por designação do 1º -Secretário. 

Parágrafo único – Os cargos de Vice-Diretor-Geral passarão a denominar-se Diretor de Divisão, à 
medida que se vagarem. 

Art. 59 – As promoções que se derem em virtude das vagas resultantes da adoção do Quadro de 
Pessoal constante da presente Resolução independerão de interstício e serão feitas na forma do 
Regulamento. 

Art. 60 – Para os cargos de provimento por concurso nenhuma nomeação se fará na fase de 
recomposição do quadro que se seguir ao início da vigência dessa Resolução, sem o cumprimento dessa 
formalidade. 

Art. 61 – As vagas decorrentes da presente Resolução, nas classes iniciais de carreira, somente 
serão preenchidas por concurso, vedando-se as nomeações em caráter interino. 



Art. 62 – É a Comissão Diretora autorizada a aplicar aos funcionários do Senado, em iguais 
condições e com a mesma vigência, os abonos que por lei sejam concedidos aos servidores cívis da União. 

Art. 63 – Os serviços de limpeza passam a ser desempenhados pelos Auxiliares da Portaria, 
preferencialmente pelos das classes I e J (níveis 6 e 7). 

Art. 64 – O disposto na Resolução nº 10, de 1951, só se aplica aos funcionários nomeados até à data 
da publicação da presente Resolução. 

Art. 65 – É o seguinte o quadro da Secretaria do Senado, com os respectivos padrões e níveis de 
vencimentos: 

1 – QUADRO DA SECRETARIA DO SENADO FEDERAL 

SITUAÇÃO PROPOSTA 
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Carreira ou isolado 

Classe 
ou 

Padrão 
Nível  

Exced.  Vagos  Observações 

  

1 

2 

9 

10 

15 

20 

25 

32  

14 

26 

8 

6 

6 

6 

6  

2  

I – Carreira:  

Diretor-Geral......................

 

Diretor de Divisão..............

 

Diretor de Serviço............. 

Oficial de Legislativo.........

 

Oficial Legislativo..............

 

Oficial Legislativo...............

 

Oficial Legislativo...............

 

Oficial Legislativo...............

  

Auxiliar Legislativo............ 

Auxiliar Legislatio...............

 

Taguígrafo-Revisor............

 

Taquígrafo ........................

 

Taquígrafo ........................

 

Taquígrafo ........................

 

Taquígrafo ........................

  

Oficial Bibliotecário............

    

PL 

PL-1 

PL-2 

15 

14 

13 

12 
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11 

10 

PL-4=10 

15 
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13 

12  
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– 
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– 
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– 

– 

–  
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– 
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2 
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14 

17  

14 

26 

2 

– 

– 

– 

2  

–          

(Extintos Quando 
vagarem.)        

(Extintos Quando 
vagarem)  

(Extintos Quando 
vagarem.)   

 

SITUAÇÃO  PROPOSTA 
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Carreira ou isolado  

Classe 
ou 

Padrão 
Nível  

Exced.  Vagos  Observações 

  
2 

2 

1 

2 

2 

3 

5 

7    

1  

11 

2 

1  

1  

1  

1  

1 

1 

1  

1    

Oficial Bibliotecário............

 
Oficial Bibliotecário........... 

Oficial Arquivologista.........

 

Oficial Arquivologista.........

 

Oficial Arquivologista........ 

Redator..............................

 

Redator..............................

 

Redator..............................
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Art. 66 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 31 de janeiro de 1955. – Alexandre Marcondes Filho, Vice-Presidente do Senado 
Federal no exercício da Presidência. 

_________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º -2-55 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do artigo 27, letra n, do Regimento Interno, 
eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1955 

Artigo único – É concedida ao Senador Attílio Vivacqua licença para participar da Conferência 
Interamericana de Investimentos, a realizar-se em New Orleans, em fevereiro próximo, ficando a Mesa 



autorizada a transmitir, por seu intermédio, ao Senado norte-americano mensagem de simpatia e apreço do 
Senado brasileiro. 

Senado Federal, em 31 de janeiro de 1955. – Alexandre Marcondes Filho, Vice-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 1/55) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-2-55 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1955 

Artigo único – É concedida licença ao Sr. Arthur Bernardes Filho para chefiar a Embaixada especial 
que representará o Governo brasileiro na posse do Conselho de Governo da República Oriental do Uruguai. 

Senado Federal, em 2 de março de 1955. – Nereu Ramos, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 4/55) 

Publicada no DCN (Seção II) de 3-3-55 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1955 

Art. 10 – Substitua-se o art. 36 do Regimento Interno pelo seguinte: 

"Art. 38 – A Comissão Diretora é constituída pelo Vice-Presidente, pelos quatro Secretários e dois 
Suplentes de Secretários. A de Finanças terá dezessete membros; a de Constituição e Justiça, onze; a de 
Relações Exteriores, nove; a de Legislação Social, a de Economia, a de Educação e Cultura, a de 
Segurança Nacional e a de Serviço Público Civil, sete; as demais, cinco membros cada uma.” 

Art. 29 – O parágrafo único do art. 36 passa a constituir o § 1º, acrescentando-se mais o seguinte: 

“§ 29 – A cada Partido representado na Comissão de Finanças, desde que tenha no Senado mais de 
um mandatário, caberá um suplente da respectiva representação nesse órgão.” 

Art. 3° – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 22 de abril de 1955. – Nereu Ramos, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 3/55) 

Publicada no DCN (Seção II) de 23-4-55 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1955 

Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal: 



Os abaixo-assinados, nos termos do art. 53 da Constituição, requerem a V. Exª seja constituída uma 
Comissão de Inquérito, de 7 membros, para, no tocante à liberação da Química Bayer Limitada, efetuada 
pelo Decreto nº 37.148, de 5 de abril pp., apurar: 

a) se efetivamente a Quimica Bayer Ltda., direta ou indiretamente, voltou às mãos do antigo trust 
alemão que a dirigia, ou organização sucessora; 

b) qual a origem dos fundos com os quais foram saldados os débitos, de cujo pagamento dependia a 
liberação decretada; 

c) quais os fatos determinantes da liberação antecipada da Química Bayer, quando já se encontiava 
em estudos adiantados um esquema para liberação total dos bens e direitos pelos quais se interessava o 
mesmo Consórcio alemão beneficiado com a liberação daquela empresa. 

A Comissão deverá, ainda, examinar todos os fatos jurídicos e morais atinentes à liberação em 
causa, apreciando sua conveniência e oportunidade, bem como o procedimento do liquidante, Sr. Ildeu 
Ramos de Lima, que propôs ao Governo a operação e a tem defendido publicamente. 

O presente requerimento se impõe porque é necessário averiguar quais as razões que levaram o 
Governo a dispensar, no caso, a concorrência pública, para, desprezando o parecer do Sr. Consultor-Geral 
dá República e reformando despacho do Governo passado, proceder à restituição do acervo da empresa 
aos seus antigos quotistas, apontados como representantes de organizações germânicas. 

A contestação apresentada pelo Sr. IIdeu Ramos de Lima às considerações expendidas pelo nobre 
Senador Lúcio Bittencourt, em discurso publicado no Diário do Congresso Nacional de 27-4-1955, justifica 
as dúvidas que se levantaram sobre a lisura da operação, uma vez que o referido liquidante faz afirmações 
frontalmente contrárias às do parecer do Consultor-Geral da República, impondo-se, descarte, a 
necessidade de um inquérito parlamentar para exata apuração dos fatos. 

Sala das Sessões, em 9 de maio de 1955. – Guilherme Malaquias – José de Mendonça Clark – 
Parsifal Barroso – Neves da Rocha – Mourão Vieira – Vivaldo Lima – Matias Olímpio – Domingos Velasco – 
Gilberto Marinho – Cunha Melo – Onofre Gomes – Caiado de Castro – Lúcio Bittencourt – Arêa Leão – Júlio 
Leite – Carlos Gomes de Oliveira – Pedro Ludovico – Kerginaldo Cavalcanti – Ruy Carreiro – Ari Viana – 
Juracy Magalhães – Ezéquias da Rocha. 

_________________ 

(Publicada no DCN (Seção II) de 10-5-55 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1955 

Art. 1º – É reconhecido, como serviço de cooperação interparlamentar, o Grupo Brasileiro filiado à 
União Interparlamentar, sediada em Genebra. 

Art. 2º – O Grupo Brasileiro reger-se-á pelo seu Regimento Interno, aprovado pelos componentes do 
referido Grupo. 

Art. 3º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 6 de junho de 1955. – Nereu Ramos, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 8/55) 

Publicada no DCN (Seção II) de 7-6-55 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1955 



Na conformidade do art. 77 do Regimento Interno, 
requeremos a criação de uma Comissão de Inquérito – autorizada 
pelo art. 53 da Constituição Federal – a fim de apurar as 
alienações e concessões de terras, em área superior a 10.000 
(dez mil) hectares, que teriam sido feitas pelo Governo do Estado 
de Mato Grosso sem a prévia autorização do Senado Federal, 
taxativamente exigida pelo § 2º do art. 156 da Constituição, e a 
que se refere o Sr. Ministro da Agricultura na Exposição de 
Motivos número 1.092-54, transcrita no Diário do Congresso 
Nacional, Seção II, de 14 de junho de 1955. 

A Comissão deverá se compor de 5 (cinco) membros e ultimar seus trabalhos no prazo de 100 (cem) 
dias, apurando também outras concessões e alienações porventura havidas em arrepio ao preceito 
constitucional (§ 2º do art. 156), não mencionadas ou omitidas na aludida Exposição de Motivos. 

JUSTIFICAÇÃO 

Em ofício de 3 do passado, o Poder Executivo transmitiu a esta Casa as informações prestadas pelo 
Ministério da Agricultura, pelo Instituto Nacional de Imigração e Colonização e parecer da Consultoria-Geral 
da República acerca de alienações e concessões de terras que teriam sido feitas pelo Governo Mato-
grossense, em área superior a 10.000 (dez mil) hectares, sem autorização prévia do Senado. 

Tais fatos, aliás, têm sido denunciados à Nação pela Imprensa do País, notadamente por esse 
brilhante, acatado e insuspeito órgão que é o Correio da Manhã e pela não menos acreditada e apreciada 
revista que é O Cruzeiro. 

O próprio Sr. Ministro da Agricultura, na aludida Exposição de Motivos, aponta e enumera cerca de 18 
(dezoito) empresas ou companhias colonizadoras que haviam obtido, até aquela data (1-12-54), 
concessões de terras da ordem de 200.000 (duzentos mil) hectares a cada uma, adiantando ainda que, sob 
forma sub-reptícia, foram alienadas glebas em área superior a 10.000 (dez mil) hectares, mencionando 7 
(sete) delas, sendo que uma só dessas glebas, provavelmente, possui a área da 3.600.000 (três milhões e 
seiscentos mil) hectares. 

À gravidade da denúncia ajuntou o Sr. Ministro da Agricultura que tal proceder dificulta a fixação do 
homem à terra, porquanto o lucro fabuloso auferido por tais empresas ou companhias colonizadoras onera 
em 3.750% (três mil, setecentos e cinquenta por cento) o custo da terra para os colonos. E mais ainda: 
reflete-se na própria segurança nacional, porque houve transferência, por parte de uma dessas 
companhias, de mais da metade de uma concessão a imigrantes estrangeiros de uma só nacionalidade, 
desrespeitando o princípio fundamental da política demográfica, que é o de evitar “enquistamentos”. 

Denunciando fatos de tal gravidade, desejou o Ministério da Agricultura tomar as medidas legais 
cabíveis da espécie. Daí a audiência da Consultoria-Geral da República, a fim de indicar as providências 
necessárias à salvaguarda dos interesses da Nação. 

O Sr. Consultor-Geral da República, em parecer exarado e também transcrito no mesmo número do 
Diário do Congresso Nacional, chega à melancólica alusão de que o Poder Executivo é impotente, face aos 
preceitos constitucionais, para tomar qualquer providência a respeito, ainda que de simples moralização. E 
adianta que toda e qualquer providência só poderá ser tomada pelo Senado Federal, e isso em virtude da 
própria Constituição, esclarecendo: 

“Sendo assim, somente a esse órgão, somente ao Senado, seria possível tomar as providências no 
caso cabíveis, para pôr termo aos excessos porventura verificados na outorga de concessões sobre terras 
devolutas.  

Uma investigação severa, a apuração das denúncias por aí espalhadas e as medidas judiciais 
necessárias à anulação dos atos praticados em fraude à Constituição seriam, a meu ver, atos próprios do 
Senado e que somente por ele poderiam ser tomados em sua alta sabedoria." 

A criação da Comissão de Inquérito, portanto, nada mais é que o cumprimento, pelo Senado, da 
missão constitucional que lhe será reservada e da defesa mesmo dos postulados da nossa Carta Magna. 

Sala das Sessões, em 1º de junho de 1955 – Heitor Medeiros – Kerginaldo Cavalcanti – Cunha Melo 
– Waldir Bouhid – Benedicto Valladares – Gilberto Marinho – Tarcísio Miranda – Costa Pereira – Sá Tinoco 
– Mourão Vieira – Carlos Lindenberg – Sebastião Archer – Neves da Rocha – Lourival Fontes – Ary Vianna 
– Mathias Olympio – Georgino Avelino – Mendonça Clark – Onofre Gomes – Fausto Cabral – Vivaldo Lima – 



Caiado de Castro – Paulo Femandes – Jarbas Maranhão – Lúcio Bittencourt – Bernardes Filho – Ruy 
Carneiro. 

_________________ 

(Publicada no DCN (Seção II) de 2-7-55 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1955 

Artigo único – É concedida aposentadoria a Braz Nicola Jordão, Diretor de Serviço, padrão PL-2, no 
cargo de Vice-Diretor-Geral, padrão PL-1, nos termos do artigo 191, § 1º, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 134, item I, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União), incorporando-se aos respectivos proventos da inatividade a gratificação adicional 
correspondente. 

Senado Federal, em 30 de julho de 1955. – Nereu Ramos, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 6/55) 

Publicada no DCN (Seção II) de 2-8-55 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 12 – DE 1955 

Altera os arts. 9º e 160 do Regimento Interno. 

Art. 1º – O art. 9º do Regimento Interno passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 9º – O Senador deve apresentar-se no edifício do Senado à hora regimental para tomar parte 
nas respectivas Sessões, considerando-se ausente aquele cujo não comparecimento for apurado em 
chamada nominal, feita sempre que verificada a falta de quorum. 

§ 1º – Considera-se presente o Senador que, fora do Senado, estiver a serviço deste em Comissão 
Externa ou de inquérito, constituída na forma regimental. 

§ 2º – É considerado a serviço do Senado o Senador que, em desempenho do mandato que exercer, 
faltar até quatro Sessões por mês.” 

Art. 2º – Acrescente-se ao art. 160 um parágrafo, que será o 4º (passando os § § 4º e 5º, 
respectivamente, a 5º e 6º), com a seguinte redação: 

“§ 4º – Os votos dos Senadores presentes às reuniões das Comissões, sobre matéria em apreciação 
no Plenário, serão tomados pelos respectivos Presidentes e por estes comunicados ao Presidente da 
Mesa.” 

Art. 3º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 12 de agosto de 1955. – Nereu Ramos, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 13-8-55 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 13 – DE 1955 

Artigo único – É concedida a Fernando Jorge da Rocha, Redator, nível 15, da Secretaria do Senado 
Federal, permissão para aceitar designação do Poder Executivo, a fim de servir junto ao Comitê 
Intergovernamental para as Migrações Européias, nos termos do artigo 253 do Regulamento da Secretaria. 

Senado Federal, em 17 de agosto de 1955. – Nereu Ramos, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 14/55) 

Publicada no DCN (Seção II) de 18-8-55 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 14 – DE 1955 

Nomeia Jayme Teixeira Netto para exercer o cargo de 
Ajudante de Almoxarife do Senado Federal. 

Artigo único – É nomeado, de acordo com a alínea e do art. 61 do Regimento Interno, Jayme 
Teixeira Netto para exercer o cargo de Ajudante de Almoxarife, nível 11, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal. 

Senado Federal, em 18 de agosto de 1955. – Nereu Ramos, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 13/55) 

Publicada no DCN (Seção II) de 19-8-55 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 15 – DE 1955 

Artigo único – É exonerado, nos termos do art. 75, item I, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 
(Estatuto dos Funcionários Públicos Cívis da União), o Oficial Legislativo, nível 11, do Quadro da Secretaria 
do Senado Federal, Eleozina Martinez Silva. 

Senado Federal, em 18 de agosto de 1955. – Nereu Ramos, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 7/55) 

Publicada no DCN (Seção II) de 19-8-55 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 16 – DE 1955 

Altera o artigo 191 do Regimento Interno. 

Art. 1º – O art. 191 do Regimento Interno (Consolidação das Resoluções números 9, de 1952; 2, 15, 
18, de 1953; 12, 20, 28, 29 e 30, de 1954) passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 191 – A votação do Projeto de Reforma Constitucional far-se-á pelo processo nominal e com o 
quorum de 2/3 da totalidade dos Senadores. 

§ 1º – Encerrada a discussão, o Presidente marcará a data da votação, com a antecedência de oito 
dias, do que dará aviso telegráfico a todos os Senadores. 

§ 2º – Se no dia marcado para a votação esta não puder realizar-se por falta de quorum, o projeto 
passará a figurar na Ordem do Dia como última das matérias em votação durante o prazo de cinco Sessões, 
ao fim do qual poderá ser votado com a presença de 32 Senadores.” 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 9 de setembro de 1955. – Carlos Gomes de Oliveira, 1º-Secretário do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 18/55) 

Publicada no DCM (Seção II) de 10-9-55 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, no Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 17 – DE 1955 

Artigo único – É declarado aposentado, compulsoriamente, a partir de 14 de julho de 1955, de 
acordo com o art. 191, item II, da Constituição Federal, combinado com o art. 181 da Lei nº 1.711, de 28 de 
outubro de 1952, Luís Galvão, Ajudante de Porteiro, nível 9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, 
incorporando-se aos respectivos proventos da inatividade a gratificação adicional corresponder. 

Senado Federal, em 13 de setembro de 1955. – Nereu Ramos, Vice-Presidente do Senado Federal, 
no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 15/55) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-9-55 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 18 – DE 1955 

Art. 1º – Fica prorrogado por noventa (90) dias o prazo estabelecido no art. 56 da Resolução nº 4, de 
31 de janeiro de 1955. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 13 de setembro de 1955. – Nereu Ramos. Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 11/55) 



Publicada no DCN (Seção II) de 15-9-55 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 19 – DE 1955 

Art. 1º – É extensivo aos funcionários aposentados da Secretaria do Senado Federal, nos termos e 
vigência, o abono concedido aos servidores da União pela Lei nº 2.412, de 1º de fevereiro de 1955. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 13 de setembro de 1955. – Nereu Ramos, Vice-Presidente do Senado Federal, 
no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 9/55) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-9-55 

_________________ 

O Senado Federal aprovou e eu promulgo, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N. 20 – DE 1955 

Artigo único – O Senado Federal, tomando conhecimento da deliberação adotada nesta data pela 
Câmara dos Deputados, verbis: 

"A Câmara dos Deputados, tomando conhecimento dos graves acontecimentos que desde ontem se 
desenrolam no País e considerando a situação de fato pelos mesmos criada, reconhece a existência do 
impedimento previsto no art. 79, § 1º, da Constituição Federal, para cuja solução o mesmo dispositivo prevê 
o chamamento do Vice-Presidente do Senado Federal ao exercício da Presidência da República”, resolve 
manifestar-se de acordo com o que nesse ato se contém. 

Senado Federal, em 11 de novembro de 1955. – Carlos Gomes de Oliveira, 1º-Secretário do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 20/55) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-11-55 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu promulgo, nos termos do art. 27, letra n, do 
Regimento Interno, a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 21– DE 1955 

Artigo único – O Senado Federal, tomando conhecimento da deliberação adotada pela Câmara dos 
Deputados, verbis: 

"A Câmara dos Deputados considerando que, por deliberação tomada na Sessão da Câmara de 11 
do corrente e na mesma data homologada pelo Senado, reconheceu o Congresso Nacional a existência do 
impedimento previsto no art. 79, § 1º, da Constituição Federal, e apontou a solução do chamamento ao 
exercício da Presidência da República do Vice-Presidente do Senado Federal; 

considerando que, assim agindo, à vista da situação de fato criada pelos graves acontecimentos 
desenrolados no País, exercitou o Congresso Nacional o Poder Político, que lhe é irrecusável, de decidir, na 
presente emergência, sobre os impedimentos quer do então Presidente da Câmara dos Deputados, quer do 



Vice-Presidente da República, este por ter sido envolvido pelos mesmos acontecimentos sob o imperativo 
de condições notoriamente irremovíveis de ordem pública e institucional, sem possibilidade de reassumir o 
pleno exercício do cargo, assegurando a sobrevivência do regime e, em conseqüência, a tranqüilidade da 
Nação; 

considerando que, tendo convocado ao exercício da suprema Magistratura do País o Vice-Presidente 
do Senado Federal, por reconhecer o impedimento ocorrido com as autoridades anteriores referidas, só ao 
Congresso cabe soberanamente resolver sobre a cessação de tal impedimento; 

considerando que ao Congresso Nacional cabe o dever institucional de preservar o regime, agora, 
como antes, ameaçado: 

RESOLVE declarar que permanece o impedimento anteriormente reconhecido até deliberação em 
contrário do Congresso Nacional." 

DECLARA a sua concordância com o que nela se contém. 

Senado Federal, em 22 de novembro de 1955. – Carlos Gomes de Oliveira, 1º-Secretário do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 21/55) 

Publicada no DCN (Seção II) de 22-11-55 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 22 – DE 1955 

Artigo único – É concedida a Odenegus Gonçalves Leite, Oficial Legislativo, nível 12, permissão 
para servir, em caráter temporário, na Secretaria da Presidência da República, nos termos do art. 253 do 
Regulamento da sua Secretaria. 

Senado Federal, em 13 de dezembro de 1955. – Carlos Gomes de Oliveira, 1º-Secretário, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 22/55) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-12-55 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento interno, e eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1956 

Art. 1º – É concedida licença, sem vencimentos, a Romildo Fernandes Gurgel, Oficial Legislativo, 
nível 11, da Secretaria do Senado Federal, a fim de exercer, em comissão, o cargo de Delegado Regional 
do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transporte e Cargas, no Estado do Rio 
Grande do Norte, padrão CC-6, nos termos do item I do art. 121 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 23 de janeiro de 1956. – Carlos Gomes de Oliveira, 1º-Secretário do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 2/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 24-1-56 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu promulgo, nos termos do artigo 27, letra n, do 
Regimento Interno, a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1956 

Dá nova redação ao parágrafo único do art. 32 do 
Regimento Interno. 

Art. 1º – O parágrafo único do art. 32 do Regimento Interno passa a ter a seguinte redação: 

"Parágrafo único – No caso de vaga definitiva, o preenchimento do cargo far-se-á dentro de 5 dias e 
pela forma estabelecida no art. 33, salvo se faltarem menos de 45 dias para o início da Sessão Legislativa 
Ordinária seguinte.” 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 7 de fevereiro de 1956. – João Goulart, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 5/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 8-2-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1956 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – Compete à Comissão Diretora, independentemente de aprovação do Senado, prover os 
cargos de Chefe de Garagem, Ajudante do Administrador, Mecânico, Auxiliar de Eletricista, Auxiliar de 
Portaria e Lavador de Automóvel. 

Art. 2º – Não poderão ser designados para serviços diversos daqueles em cuja finalidade esteja 
compreendida a natureza das funções respectivas os seguintes funcionários: Taquígrafos, Oficiais 
Bibliotecários, Oficiais Arquivologistas, Auxiliares Legislativos, Motoristas, Mecânico, Zelador do Arquivo, 
Administrado, Conservador de Documentos e seu ajudante, Médico, Enfermeiro, Almoxarife e seu ajudante. 

Art. 3º – As Chefias de Seção serão providas pelo Diretor-Geral, entre os funcionários de capacidade 
comprovada, mediante proposta dos Diretores de Serviço e aprovação do 1º-Secretário. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 8 de março de 1956. – Carlos Gomes de Oliveira, 1º-Secretário do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 17/55) 

Publicada no DCN (Seção II) de 11-3-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1956 



Artigo único – É declarado aposentado, compulsoriamente, a partir de 5 de dezembro de 1955, de 
acordo com o art. 191, item II, da Constituição Federal, combinado com o art. 184, item I, da Lei nº 1.711, de 
28 de outubro de 1952, no cargo de Diretor de Serviço, padrão PL-2, o Taquígrafo-Revisor, padrão PL-3, 
Aleixo Alves de Souza, incorporando-se aos respectivos proventos da inatividade a gratificação adicional 
correspondente. 

Senado Federal, em 8 de março de 1956. – Carlos Gomes de Oliveira, 1º-Secretário do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 3/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 11-3-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1956 

Art. 1º – Ficam revogadas as resoluções que concederam licenças aos Senadores Dinarte Mariz e 
Moysés Lupion para que pudessem exercer, respectivamente os cargos de Governadores dos Estados do 
Rio Grande do Norte e do Paraná. 

Art. 2º – É concedido o prazo de 30 (trinta) dias para os referidos Senadores optarem entre os 
mandatos de que se acham investidos. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 13 de abril de 1956. – João Goulart, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 6/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-4-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1956 

Artigo único – É concedida a Odenegus Gonçalves Leite, Oficial Legislativo, nível 12, permissão 
para servir, em caráter temporário, no Gabinete do Sr. Ministro da Justiça e Negócios Interiores, nos termos 
do art. 253 do Regulamento da Secretaria. 

Senado Federal, em 16 de abril de 1956. – João Goulart, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 9/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-4-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1956 



Artigo único – É concedida a Julieta Lovatini, Taquígrafa, nível 14, permissão para servir, em caráter 
temporário, no Gabinete Civil da Presidência da República, nos termos do art. 253 do Regulamento da 
Secretaria. 

Senado Federal, em 27 de abril de 1956. – Apolônio Sales, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 11/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 28-4-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal  aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1956 

Art. 1º – Aplicam-se aos funcionários do Senado Federal os artigos 1º, 2º 3º, 11, 12, 15 e 28 da Lei nº 
2.745, de 12 de março de 1956, na parte que dispõe sobre os padrões de vencimentos e salários dos 
demais servidores civis da União. 

Art. 2º – Os atuais cargos de Assessor, Oficial da Ata, Médico e os de carreira do nível 15, bem como 
o de Almoxarife, passam a ter o padrão PL-7. 

Art. 3º – Os vencimentos dos cargos de padrões PL e PL-8, que não encontram correspondente no 
Quadro dos demais servidores civis da União, são fixados, respectivamente, em Cr$ 33.000,00 e Cr$ 
18.000,00 mensais. 

Art. 4º – Para execução do disposto nesta Resolução, é baixado o Quadro anexo, em que são 
definidos os padrões e as classes dos cargos da Secretaria do Senado Federal. 

Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 27 de abril de 1956. – Apolônio Sales, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 13/56) 

Publicada no DCN (seção II) de 5-5-56  

QUADRO DA SECRETARIA DO SENADO FEDERAL 

Número 

De 

Cargos  

Cargos  

Padrão 

Ou 

Classe 

Observações 

 

1 

2 

9 

10 

15 

20 

25 

I – Carreira 

Diretor-Geral .................................. 

Vice-Diretor-Geral ..........................

 

Diretor de Serviço .......................... 

Oficial Legislativo ...........................

 

Oficial Legislativo ...........................

 

Oficial Legislativo ...........................

 

Oficial Legislativo ...........................

  

PL 

PL-1 

PL-2 

PL-7 

N 

O 

M         



30 

14 

26 

8 

6 

6 

6 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

16 

5 

7  

1 

11 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

                   
1 

1 

1  

1 

2 

17 

20 

22 

Oficial Legislativo ...........................

 
Auxiliar Legislativo ......................... 

Auxiliar Legislativo ......................... 

Taquígrafo-Revisor ........................ 

Taquígrafo ..................................... 

Taquígrafo ..................................... 

Taquígrafo ..................................... 

Taquígrafo ..................................... 

Oficial Bibliotecário ........................ 

Oficial Bibliotecário ........................ 

Oficial Bibliotecário ........................ 

Oficial Arquivologista ..................... 

Oficial Arquivologista ..................... 

Oficial Arquivologista ..................... 

Redator .......................................... 

Redator .......................................... 

Redator .......................................... 

II – Isolados 

Secretário-Geral da Presidência ... 

Assessor Legislativo ...................... 

Oficial da Ata ................................. 

Zelador do Arquivo ........................ 

Administrador ................................ 

Ajudante de Administrador ............ 

Almoxarife ...................................... 

Ajudante de Almoxarife ................. 

Médico ........................................... 

Enfermeira ..................................... 

Conservador da Biblioteca ............ 

Ajudante de Conservador de 
Biblioteca ....................................... 

Eletricista ....................................... 

Eletricista Auxiliar .......................... 

Mecânico ....................................... 

III – Portaria 

Chefe de Portaria .......................... 

Porteiro .......................................... 

Ajudante de Porteiro ...................... 

Auxiliar de Portaria ........................ 

Auxiliar de Portaria ........................ 

L 

K 

J 

PL-3 

PL-7 

O 

N 

M 

PL-7 

O 

N 

PL-7 

O 

N 

PL-7 

O 

N  

PL 

PL-7 

PL-7 

PL-8 

PL-7 

M 

PL-7 

N 

PL-7 

M 

N 

M 

L 

K 

L   

PL-7 

N 

M 

L 

K  

Vagos 

Vagos     

Ext. quando vagar  

Vagos 

Vagos  

Vagos 

Vagos 

Vagos 

Vagos   

5 Vagos           

                         

 

                         
Vago        



21  

1 

5 

10 

2  

12 

1 

1 

Auxiliar de Portaria ........................ 

IV – Garage 

Chefe da Garage ........................... 

Motorista ........................................ 

Motorista ........................................ 

Lavador de Automóvel ...................

 
V – Funções Gratificadas 

Chefe de Seção ............................. 

Secretário Diretor-Geral ................ 

Pagador ......................................... 

J  

N 

L 

K 

G  

FG-3 

FG-3 

FG-3           

____________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, e eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1956 

Art. 1º – É denegado pelo Senado Federal assentimento à transação constante do Requerimento nº 
1, de 1955, da Empresa Imobiliária Colonizadora Oeste de Mato Grosso Limitada, solicitando autorização 
para a venda, pela Estado de Mato Grosso, de duas glebas de terras devolutas, situadas uma entre os lotes 
"Pedro Benes”, "Carbonato" e terras da Família Addor – na margem esquerda do Rio Paraguai – no 
Município de Diamantino, e outra, denominada lote “Verbena", no Município de Barra dos Bugres, com os 
seguintes limites: partindo do lote “Mirandês”, descendo pela margem direita do rio Paraguai até um ponto 
conveniente, daí, rumo a Noroeste, limitando com quem de direito, e, deste ponto, rumo ao Norte, limitando 
com o lote “Mirandês" pela linha divisória até rio Paraguai. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 22 de maio  de 1956. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 12/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 23-5-56 

_________________ 

Faço que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 66, inciso I, da Constituição Federal, e eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1956 

Artigo único – É concedida aposentadoria a José Soares de Oliveira, Porteiro, classe N, no cargo de 
Chefe da Portaria, padrão PL-7, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado com o art. 
184, item I, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, incorporando-se aos respectivos proventos da 
inatividade a gratificação adicional correspondente. 

Senado Federal, em 29 de maio de 1956. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 4/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 30-5-56 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1956 

Artigo único – É declarado aposentado, compulsoriamente, a partir de 6 de dezembro de 1955, de 
acordo com o art. 191, item II, da Constituição Federal, combinado com o art. 184, item I, da Lei nº 1.711, de 
28 de outubro de 1952, no cargo de Diretor de Serviço, padrão PL-2, o Redator, nível 15, Raul Weguelin de 
Abreu, incorporando-se aos respectivos proventos da inatividade e gratificação adicional correspondente. 

Senado Federal, em 30 de maio de 1956. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 10/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 2-6-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos da letra n do artigo 27 do Regimento 
Interno, eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 12 – DE 1956 

Artigo único – É concedida licença ao Senador Victorino Frelre para, nos termos dos arts. 49 da 
Constituição Federal e 24 do Regimento Interno, participar da Delegação do Brasil à XXXIX Conferência 
Internacional do Trabalho, a realizar-se em Genebra, durante o mês de junho do ano em curso. 

Senado Federal, em 8 de junho de 1956. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 17/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 9-6-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 13 – DE 1956 

Artigo único – É concedida aposentadoria a Marcos José Lisboa de Oliveira, Diretor de Serviço, 
padrão PL-2, no cargo de Vice-Diretor-Geral, padrão PL-1, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 184, item I, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro da 1952 (Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União), incorporando-se aos respectivos proventos da inatividade a 
gratificação adicional correspondente. 

Senado Federal, em 12 de junho de 1956. – Vivaldo Lima, 1º-Secretário do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 14/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 13-6-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 14 – DE 1956 

Artigo único – São nomeados, de acordo com a alínea e do art. 61 do Regimento Interno, para 
exercer o cargo de Auxiliar Legislativo, classe J, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Maria do 
Carmo Reis Brandão, Célia Martins Larsen, Maria José Pacheco Giglio, Onilda Rodrigues de Melo Souza, 
Déa Silva Beck e Lygia Moraes Abreu. 

Senado Federal, em 13 de junho de 1956. – Vivaldo Lima, 1º-Secretário do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 15/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-6-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 15 – DE 1956 

Artigo único – E aposentado, compulsoriamente, nos termos do art. 191, item II, da Constituição 
Federal, o Redator da Secretaria do Senado Federal, padrão PL-7, Arthur da Rocha Ribeiro, com as 
vantagens correspondentes ao seu tempo de serviço público, inclusive o período de 16 de agosto de 1934 
até o seu ingresso no serviço do Senado Federal. 

Senado Federal, em 27 de junho de 1956. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 49/54) 

Publicada no DCN (Seção II) de 28-6-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, e eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 16 – DE 1956 

Art. 1º – As Bancas Examinadoras, organizadas para presidir os concursos aos cargos da Secretaria 
do Senado Federal, serão constituídas de três membros, sendo dois Senadores e um funcionário do Quadro 
da sua Secretaria, de livre escolha da Comissão Diretora. 

Parágrafo único – Se por quaisquer motivos se fizer necessária a ampliação desses números, a nova 
composição obedecerá, no entanto, à mesma proporcionalidade. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 13 de julho de 1956. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado, no exercício 
da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 19/55) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-7-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 17 – DE 1956 

Artigo único – É concedida aposentadoria a Flávio Amorim Goulart de Andrade, Vice-Diretor-Geral, 
padrão PL-1, no cargo de Diretor-Geral, padrão PL, nos termos do artigo 191, § 1º, da Constituição Federal, 
combinado com o artigo 184, item I, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União), incorporando-se aos respectivos proventos da inatividade a gratificação adicional 
correspondente. 

Senado Federal, em 19 de julho de 1956. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 16/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-7-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos da letra n do artigo 27 do Regimento 
Interno, eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 18 – DE 1956 

Artigo único – Fica o Senador Filinto Müller autorizado a acompanhar o Presidente da República em 
sua viagem ao Panamá, para assistir à Assembléia Comemorativa do 130º aniversário do Congresso 
daquele país, bem como a desempenhar os encargos previstos no artigo 49 da Constituição Federal, de 
que, eventualmente, lhe venham a ser atribuídos. 

Senado Federal, em 20 de julho de 1956. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 25/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 21-7-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos da letra n do artigo 27 do Regimento 
interno, eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 19 – DE 1956 

Artigo único – É o Senador Apolônio Salles autorizado a chefiar a Delegação do Brasil ao ato da 
posse do Presidente da República do Peru. 

Senado Federal, em 20 de julho de 1956. – Vivaldo Lima, 1º-Secretário do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto da Resolução nº 26/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 21-7-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos da letra n do artigo 27 do Regimento 
Interno, eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 20 – DE 1956 

Artigo único – É o Senador Cunha Mello autorizado a participar da Delegação do Brasil às 
solenidades da posse do Presidente da República do Peru. 



Senado Federal, em 20 de julho de 1956. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 27/56 

Publicada no DCN Seção II) de 21-7-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 21 – DE 1956 

Art. 1º – É criado o Serviço de Cooperação, diretamente subordinado ao Diretor-Geral, com as 
seguintes finalidades: 

I – Prestar colaboração aos Senadores: 

a) no recebimento das partes, anotando o motivo da visita, para conhecimento do Senador; 

b) na redação de correspondência, podendo, quando necessário, socorrer-se do serviço de 
mecanografia da Diretorla do Expediente; 

c) em entendimentos com repartições públicas e órgãos do serviço público sobre assuntos do 
interesse do Senado ou dos Senadores; 

d) na obtengão de passagens e outras providências em casos de viagem; 

e) na representação em atos oficiais ou sociais na Capital da República. 

II – Desempenhar outras funções correlatas que lhe sejam cometidas pela Comissão Diretora. 

Art. 2º – O Serviço de Cooperação será dirigido por um chefe, designado pelo Diretor-Geral, com 
aprovação do 1º-Secretário, e terá a lotação de funcionários fixada pela Comissão Diretora. 

Art. 3º – A lotação do Serviço de Cooperação será feita com pessoal do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal. 

Art. 4º – A alínea i do inciso I do art. 14 da Resolução nº 4, de 1955, passa a ter a seguinte redação: 

“I) colaborar, na esfera das suas atrlbuições, com o Serviço de Cooperação.” 

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 31 de julho de 1956. – João Goulart, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 8/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 6-8-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 22 – DE 1956 

Art. 1º – É posto à disposição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pelo prazo de um ano 
e sem vencimentos, o Oficial Legislativo, classe L, da Secretaria do Senado Federal, Dymo Jurandir Pires 
Ferreira, para ali exercer cargo em comissão. 

Art. 2º – A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Senado Federal, em 31 de julho de 1956. – João Goulart, Presidente do Senado Federal. 



_________________ 

(Projeto de Resolução nº 22/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1-8-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 23 – DE 1956 

Artigo único – É concedida aposentadoria a José Eustachio Luiz Alves, Redator, padrão PL-7, no 
cargo de Diretor de Serviço, padrão PL-2, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com o artigo 184, item I, da Lei nº 1. 711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União), incorporando-se aos respectivos proventos da Inatividade a gratificação adicional 
correspondente. 

Senado Federal, em 31 de julho de 1956. – João Goulart, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 18/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 6-8-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos da letra n do art. 27 do Regimento Interno, 
eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 24 – DE 1956 

Artigo único – É o Senador Gaspar Velloso autorizado a participar da Delegação do Brasil às 
solenidades da posse do Presidente da República da Bolívia. 

Senado Federal, em 6 de agosto de 1956. – João Goulart, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 28/56) 

Publicada no DCN Seção III de 8-8-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 25 – DE 1956 

Artigo único – É declarado aposentado, compulsoriamente, a partir de 15 de maio de 1956, de 
acordo com o artigo 191, item II, da Constituição Federal, combinado com o artigo 184, item I, da Lei nº 
1.711, de 28 de outubro de 1952, no cargo de Auxiliar de Portaria, classe L, o Auxiliar de Portaria, classe K, 
da Secretaria do Senado Federal, Paulo da Silva Carneiro, incorporando-se aos respectivos proventos da 
inatividade a gratificação adicional correspondente. 

Senado Federal, em 16 de agosto de 1956. – João Goulart, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 15/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 17-8-56 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos da letra n do art. 27 do Regimento Interno, e 
eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 26 – DE 1956 

Art. 1º – É reconhecido, como serviço de cooperação interparlamentar, o Grupo Brasileiro filiado à 
Associação Interparlamentar de Turismo, com sede em Gênova, Itália. 

Art. 2º – O Grupo Brasileiro obedecerá ao Regimento Interno que acompanha a presente Resolução 
e já aprovado pelos componentes do referido Grupo. 

Art. 3º – Fica o Grupo Brasileiro autorizado a despender até a importância de Cr$ 100.000,00 (cem 
mil cruzeiros) para prover a sua vinculação à Associação Interparlamentar de Turismo. 

Art. 4º – A Comissão Executiva encarregada de organizar o Grupo Brasileiro terá o seu mandato 
findo no início da Sessão Legislativa de 1957, quando serão eleitos os novos membros, inclusive os 
designados para exercer os cargos da direção, substituindo os ocupantes provisórios. 

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 23 de agosto de 1956. – João Goulart, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 20/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-8-56 

________________________ 

ASSOCIAÇÃO INTERPARLAMENTAR DE TURISMO 

(GRUPO BRASILEIRO) 

Presidência e Comissão Executiva 

Brasilio Machado Neto – PSD – Presidente. 

Nita Costa – PTB – Vice-Presidente. 

Rui Palmeira – UDN – Vice-Presidente. 

Ostoja Roguski – UDN – Membro Permanente do Conselho. 

Gurgel do Amaral – PR – Subconselho. 

Yukishigue Tamura – PSD – Tesoureiro. 

Colombo de Souza – PSP – Presidente da Comissão de Turismo. 

Alberto Torres – UDN. 

Apolônio Salles – PSD. 

Assis Chateaubriand – PSD. 

Rogê Ferreira – PSD. 

Suplentes: 

Álvaro Adolpho – PSD. 

Benedito Vaz – PSD. 

Bilac Pinto – UDN. 

Carlos Albuquerque – PR. 

Francisco Gallotti – PSD. 

Geraldo Mascarenhas – PTB. 

Juracy Magalhães – UDN. 

Magalhães Melo – PSD. 



Marcos Parente – UDN. 

Menotti del Picchia – PTB. 

Luís Tourinho – PSP. 

Secretário-Geral – Silvia Evelyn Knapp. 

Assistente – Lêda Fontenelle Silva. 

ASSOCIAÇÃO INTERPARLAMENTAR DE TURISMO 

(GRUPO BRASILEIRO) 

REGIMENTO INTERNO 

TÍTULO I 

Disposições Preliminares 

CAPÍTULO I 

Sede e Organização 

Art. 1º – O Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo, com sede na Capital da 
República, constitui um dos grupos daquela organização internacional, de acordo com os seus estatutos. 

Art. 2º – Fazem parte do Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo os membros 
do Congresso Nacional que a ele aderirem. 

Art. 3º – No prazo máximo de dois meses após o início de cada Legislatura, será convocada uma 
Sessão Plenário para o fim de eleger, pelo período de sua duração, o Presidente e o Vice-Presidente e os 
demais membros efetivos e suplentes da Comissão Executiva. 

§ 1º – Assumirá a direção dos trabalhos o último Presidente do Grupo e, na falta deste, o Vice-
Presidente. Na falta deste, o membro mais idoso presente à sessão. 

§ 2º – A eleição do Presidente e Vice-Presidente far-se-á por escrutínio secreto. 

§ 3º – Se por qualquer motivo, o Presidente ou algum membro da Comissão Executiva deixar de fazer 
parte do Grupo ou renunciar ao cargo, proceder-se-á à nova eleição, para escolha de seu sucessor, salvo 
se faltarem menos de dezoito meses para o término da Legislatura. No caso de haver eleição, será 
convocada uma sessão plenária para esse fim. 

Art. 4º – O Grupo reunir-se-á em Sessão plenária, pelo menos duas vezes por ano, por convocação 
da Comissão Executiva ou a requerimento de, pelo menos, dez de seus membros. As Sessões plenárias 
serão sempre anunciadas no Diário do Congresso Nacional, com 24 horas de antecedência, designação do 
local e hora. 

CAPÍTULO II 

Dos órgãos do Grupo 

SEÇÃO I 

Da Presidência 

Art. 5º – O Presidente é o órgão do Grupo quando ele houver de se anunciar coletivamente, o 
regulador dos seus trabalhos e o fiscal de sua ordem, tudo nos termos deste Regimento. 

§ 1º – O Presidente será, nos seus impedimentos, substituido pelo Vice-Presidente e este pelo 
membro mais idoso do Grupo. 

§ 2º – O Presidente poderá delegar ao Vice-Presidente competência que lhe é própria. 

Art. 6º – São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento ou decorrem 
da natureza de suas funções e prerrogativas: 

I – quanto às Sessões plenárias: 



a) convocá-las e presidi-las; 

b) manter a ordem e solenidades necessárias; 

c) conceder a palavra aos membros que a solicitaram e submeter à discussão e votação as atas e a 
matéria a isso destinada; 

d) dar conhecimento de todo o expediente recebido e despachá-lo; 

e) decidir conclusivamente as questões de ordem ou reclamações; 

f) suspender ou levantar a Sessão. 

II – quanto às reuniões da Comissão Executiva: 

a) convocá-las e presidi-las; 

b) tomar pate nas discussões e deliberações, com direito a voto, e assinar os respectivos atos e 
resoluções; 

c) distribuir a matéria que dependa de parecer; 

d) ser órgão de suas decisões cuja execução não for atribuída a outros dos seus membros. 

SEÇÃO II 

Das Comissões 

Art. 7º – As Comissões do Grupo serão: 

I – Executiva, que subsiste através das legislaturas; 

II – de Estudo, que se extinguem com a terminação da Sessão Legislativa ou antes dela, quando 
preenchido o fim a que se destinam. 

Parágrafo único – Na constituição das Comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a 
representação proporcional dos partidos nacionais através dos parlamentares que participam do Grupo. 

Art. 8º– O Grupo poderá constituir-se em Comissão Geral, para o estudo de qualquer assunto, ou 
outro fim determinado, a requerimento de um terço de seus membros. 

CAPÍTULO III 

SEÇÃO I 

Da Comissão Executiva 

Art. 9º – A Comissão Executiva é órgão dirigente do Grupo, que lhe delega suas funções, na 
conformidade deste Regimento. 

Art. 10 – A Comissão Executiva é composta de onze membros e respectivos suplentes, sendo sete 
Deputados e quatro Senadores. 

Art. 11 – O Presidente e Vice-Presidente do Grupo são, d direito, membros e respectivamente 
Presidente e Vice-Presidente da Comissão Executiva. 

Art. 12 – A Comissão Executiva será constituída de parlamentares que hajam prestado serviços à 
causa do turismo nacional. 

Art. 13 – A Comissão Executiva reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, 
por convocação do Presidente ou a requerimento de, pelo menos, 10 membros do Grupo. 

Parágrafo único – As reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão Executiva serão sempre 
anunciadas no Diário do Congresso Nacional com 24 horas de antecedência, designação do local e hora. 
As atas das reuniões plenárias do Grupo e reuniões da Comissão Executiva serão igualmente publicadas 
no Diário do Congresso Nacional, de preferência no prazo de 48 horas. 

Art. 14 – A Comissão Executiva deliberará por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus 
membros, salvo quanto à aprovação da ata, que independerá de quorum. 

Art. 15 – Á Comissão Executiva, além das atribuições consignadas em outras disposições 
regimentais ou dela implicitamente resultantes, compete: 



I – organizar o programa das atividades do Grupo; 

Il – providenciar, anualmente, a inclusão, no Orçamento de União, das verbas destínadas ao Grupo e 
a contribuição à Assoclagão Interparlamentar de Turismo; 

III – providenciar a participação do Grupo nas assembléias-gerais, congressos ou reuniões do 
Conselho, indicando aos Presidentes das duas Casas do Congresso os nomes dos parlamentares a serem 
designados; 

IV – propor, em reunião plenária, a aprovação dos votos, resoluções e recomendações adotadas nas 
assembléias-gerais, congressos ou no Conselho, as medidas a serem adotadas no sentido de serem as 
mesmas cumpridas, tanto quanto possivel, por intermédio de uma ação parlamentar ou governamental; 

V – providenciar a constituição das Comissões de Estudo e a designação de seus membros, 
Presidente e Relator; 

Vl – coligir trabalhos, estudos e teses a serem apresentados pelo Grupo por intermédio de seus 
delegados nas conferências ou reuniões do Conselho e das Comissões de Estudo; 

VII – realizar um trabalho de divulgação dos trabalhos do Grupo e suas realizações, procurando obter 
uma colaboração por parte do Congresso Nacional e dos órgãos do Poder Executivo; 

Vlll – propor modificações do regulamento, a serem aprovadas em reunião plenária; 

IX – corresponder-se com as autoridades centrais da Sociedade Interparlamentar do Turismo e de 
seu Bureau; 

X – enviar ao Bureau da Sociedade, antes de 31 de março de cada ano, o relatório das atividades do 
Grupo no ano decorrido e a lista de seus membros; 

XI – superintender os serviços administrativos do Grupo; 

XII – designar, em caráter permanente, o Secretário-Geral e, quando necessário, um funcionário para 
acompanhar os delegados que devam participar de assembléia-geral ou congresso, escolhidos 
exclusivamente dentro do Quadro da Secretaria da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 

XIII – autorizar o contrato de serviços técnicos ou administrativos em caráter transitório; 

XIV – dispor das dotações orçamentárias votadas pelo Congresso, que Ihe seção entregues como 
suprimento, e da renda proveniente das contribuições, ou outras que, eventualmente, venham a existir, tais 
como donativos e legados; 

XV – arbitrar qualquer espécie de provento, gratificação ou remuneração, ajudas de custo ou de 
representação a cargo do Grupo Brasileiro; 

XVI – autorizar as despesas do Grupo, mediante recibo de quitação; 

XVII – designar, no início da Legislatura, um dos membros da Comissão Executiva para servir de 
tesoureiro do Grupo e dar quitação ao mesmo das contas que apresentar; 

XVIII – aprovar, anualmente, o Orçamento da Receita e Despesa; 

XIX – submeter à aprovação do Grupo, em reunião plenária, até 10 de maio de cada ano, o relatório 
de suas atividades e a prestação de contas das despesas realizadas no ano anterior acompanhadas de 
documentos e balancetes; 

XX – decidir sobre os casos omissos deste Regulamento, aplicando os dispositivos dos Estatutos da 
Sociedade Interparlamentar de Turismo. 

SEÇÃO II 

Das Comissões de Estudo 

Art. 16 – As Comissões de Estudo têm a finalidade de examinar as matérias constantes da Ordem do 
Dia do Conselho da Sociedade Interparlamentar, estudar e debater as teses, resoluções, indicações e 
recomendações por ele apresentadas e preparar o temário para as próximas assembléias-gerais ou 
congressos. 

Art. 17 – A Comissão Executiva distribuirá às Comissões de Estudo o temário e demais proposições 
recebidas do Conselho, bem como os trabalhos apresentados pelos membros do Grupo ou de qualquer 
outra origem, recebidos a título de colaboração. 



TÍTULO II 

CAPÍTULO I 

Das Assembléias-Gerais, Congressos e Reuniões do Conselho 

Art. 18 – O Grupo far-se-á representar nas assembléias-gerais, congressos e reuniões do Conselho, 
sempre que possível, recaindo a escolha dos delegados em parlamentares que hajam prestado serviços à 
causa do turismo. 

Art. 19 – Os delegados que devam participar de assembléia-geral, congressos ou reuniões do 
Conselho serão designados pelos Presidentes das duas Casas do Congresso Nacional 60 dias antes de 
sua realização, por indicação da Comissão Executiva do Grupo. 

Art. 20 – O número de delegados será fixado pela Comissão Executiva, dentro das possibilidades 
financeiras do Grupo. 

Art. 21 – Os componentes da delegação contribuirão para o Grupo com uma cota individual 
correspondente a, no mínimo, 3% da ajuda de custo arbitrada para participar da respectiva reunião, pagável 
no ato do recebimento da mesma. 

Art. 22 – O membro permanente do Conselho poderá delegar poderes a um membro do Grupo para 
representá-lo. 

Art. 23 – O funcionário que, quando necessário, acompanhar uma delegação será escolhido 
exclusivamente, dentro do Quadro da Secretaria da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, sem 
prejuízo de seus direitos e vantagens funcionais. 

Art. 24 – A delegação apresentará, logo que regresse, o relatório das ocorrências verificadas, com as 
sugestões convenientes à conseqüente adoção das medidas legislativas ou de outro caráter. 

CAPÍTULO II 

Dos Serviços Administrativos e Atribuições do Secretário-Geral 

Art. 25 – Os serviços administrativos serão executados sob a direção do Secretário-Geral do Grupo. 

Art. 26 – O Secretário-Geral prestará serviços no Grupo sem prejuizo de suas funções no Legislativo. 

Art. 27 – Compete ao Secretário-Geral organizar e dirigir os serviços administrativos do Grupo, bem 
como promover as reuniões plenárias e da Comissão Executiva e secretariá-las, corresponder-se com o 
Bureau do Grupo, mantendo um contato permanente e constante, velar pelos documentos e arquivos, 
providenciando as medidas necessárias ao bom funcionamento do Grupo. 

Art. 28 – Compete ao funcionário designado para acompanhar uma Delegação secretariar os seus 
componentes, preparar as traduções, cópias e organização dos trabalhos a serem apresentados, 
assessorar a delegação, tomando todas as providências relativas à viagem, reservas de passagens e 
acomodações em hotéis, etc., e assistir às reuniões que se realizarem no decorrer do conclave, coligindo os 
dados necessários à elaboração do relatório a ser apresentado pela delegação, após o seu regresso, bem 
como providenciar a divulgação dos seus trabalhos. 

TÍTULO III 

Das Disposições Transitórias 

Art. 29 – Fica mantida integralmente, no decorrer da presente Sessão Legislativa, a atual composição 
do Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo e todas as providências e deliberações 
adotadas até esta data. 

Art. 30 – A Comissão Executiva e o Secretário-Geral determinarão as providencias de ordem geral e 
administrativa, no sentido de adaptar o Grupo às normas deste Regimento. 

Art. 31 – Revogam-se as disposições em contrário. 

Ostoja Roguski, Presidente da Subcomissão – Nita Costa, Relatora – Gurgel do Amaral – Yukishigue 
Tamura 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 27 – DE 1956 

Artigo único – É arquivado, nos termos dos pareceres da Comissão Especial, o inquérito decorrente 
da Resolução nº 8, de 1955, para apurar fatos relativos à liberação da Química Bayer Limitada. 

Senado Federal, em 31 de agosto de 1956. – João Goulart, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 29/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-9-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 28 – DE 1956 

Artigo único – É o Senador Kerginaldo Cavalcanti autorizado a participar da Delegação do Brasil às 
solenidades da posse do Presidente da República do Equador. 

Senado Federal, em 31 de agosto de 1956. – João Goulart, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 32/56) 

Publicada do DCN (Seção II) de 1º-9-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 29 – DE 1956 

Artigo único – Fica suprimido o cargo vago de Mecânico, padrão L, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal. 

Senado Federal, em 3 de setembro de 1956. – João Goulart, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 23/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 5-9-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 30 – DE 1956 

Artigo único – São nomeadas, de acordo com a alínea e do art. 61 do Regimento Interno, para 
exercer o cargo de Auxiliar Legislativo, classe J, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Maria José 
Miranda e Ana Maria Tavares Sobral. 

Senado Federal, em 3 de setembro de 1956. – João Goulart, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 



(Projeto de Resolução nº 30/56) 

Publicada na DCN (Seção II) de 4-9-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 31 – DE 1956 

Artigo único – É o Senador Mourão Vieira autorizado a participar da Delegação do Brasil às 
solenidades da posse do Presidente da República de El Salvador. 

Senado Federal, em 14 de setembro de 1956. – Apolõnio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, 
no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 34/56) 

Publicada na DCN (Seção II) de 15-9-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 32 – DE 1956 

Artigo único – é concedida aposentadoria a Galdino José da Silva, Administrador do Edificio, padrão 
PL-7, nos termos do art. 191, §1º da Constituição Federal, combinado com o art. 184, item III, da Lei número 
1.711, de 28 de outubro de 1952, incorporando-se aos respectivos proventos da inatividade a gratificação 
adicional correspondente. 

Senado Federal, em 25 de setembro de 1956. – Apolõnio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, 
no exercicio da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 21/56 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-9-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos da letra n do art. 27 do Regimento Interno, 
eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 33 – DE 1956 

Artigo único – É o Senador Paulo Fernandes autorizado a participar da Delegação do Brasil às 
solenidades da posse do Presidente da Republica do Panamá. 

Senado Federal, em 27 de setembro de 1956. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, 
no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 36/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 28-9-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 34 – DE 1956 

Artigo único – São nomeados, de acordo com a alínea e do art. 61 do Regimento Interno, para 
exercer o cargo de Auxiliar Legislativo, classe J, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Necy Gomes, 
Antônio de Araújo Costa, Arthur Levy Sequeira Schütte e Ruth de Souza Castro. 

Senado Federal, em 3 de outubro de 1956. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercicio da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 33/56l 

Publicada no DCN (Seção II) de 4-10-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos da letra n do art. 27 do Regimento Interno, 
eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 35 – DE 1956 

Artigo único – É autorizado o Presidente do Senado a designar um Senador para participar da 
Missão de Cordialidade e lntercâmbio Cultural que o Ministro da Educação e Cultura vai desempenhar junto 
ao Governo da Espanha, bem como do Seminário de "Ensinanzas Industriales”, a realizar-se em Madri 
durante o mês de outubro em curso. 

Senado Federal, em 5 de outubro de 1956. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 37/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 6-10-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 29, letra a, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 36 – DE 1956 

Artigo único – É concedida aposentadoria a Lino da Silva, Porteiro, classe N, no cargo de Chefe da 
Portaria, padrão PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, nos termos do art. 191.  

§ 1º, da Constituição Federal, combinado com o art. 184, item I, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 
1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União), incorporando-se aos respectivos proventos da 
inatividade a gratificação adicional correspondente. 

Senado Federal, em 30 de outubro de 1956. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, 
no exercicio da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 31/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 7-11-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos da letra n do art. 27 do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 37 – DE 1956 



Artigo único – É autorizado o Senador Benedicto Valladares a participar, como Delegado da 
representação do Brasil, da Xl Sessão da Assembléia-Geral da Organização das Nações Unidas. 

Senado Federal, em 12 de novembro de 1956. – Apolênio Salles, Vice-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 39/56) 

Publicada no DCN (Seção) II) de 13-11-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos da letra n do art. 27 do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 38 – DE 1956 

Artigo único – É autorizado o Senador Georgino Avelino a participar, como Delegado da 
representação do Brasil, da XI Sessão da Assembléia-Geral da Organização das Nações Unidas. 

Senado Federal, em 12 de novembro de 1956. – Apolõnio Salles, Vice-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 40/56) 

Publicada no DCN (Seção 11) de 13-11-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, e eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 39 – DE 1956 

Art. 1º – O art. 45 da Resolução nº 4, de 1955, passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 45 – É criada a carreira de Auxiliar Legislativo, com a função equivalente à de Datilógrafo, a qual 
terá a seguinte constituição: 

6 cargos, classe K; 

16 cargos, classe J. 

§ 1º – O preenchimento dos cargos far-se-á por concurso de provas, sendo nomeados, inicialmente, 
apenas os dezesseis primeiros candidatos classificados. 

§ 2º – O aproveitamento dos demais candidatos classificados será feito à medida que se verificarem 
vagas na classe inicial da carreira. 

§ 3º – Os seis cargos da classe K serão providos mediante promoção dos seis primeiros ocupantes 
da classe J, obedecida a classificação do concurso. 

§ 4º – Para a promoção de que trata o parágrafo anterior, é dispensado o interstício legal, 
procedendo-se, apenas, às respectivas apostilas dos títulos de nomeação." 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 18 de novembro de 1956. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 12/55) 

Publicada no DCN (Seção III de 19-11-56 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, e eu 
promulgo a seguinte  

RESOLUÇÃO N. 40 – DE 1956 

Artigo único – É autorizada a Comissão Diretora a conceder aos funcionários da Secretaria do 
Senado Federal, inclusive da Agência dos Correios e Telégrafos e Departamento Federal de Segurança 
Pública, que servem junto ao Senado, a gratificação de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), pelos trabalhos 
extraordinários prestados durante o mês de novembro do corrente ano, correndo a despesa à conta dos 
saldos disponíveis. 

Senado Federal, em 13 de dezembro de 1956. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 44/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-12-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 27, letra n do art. 27 do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 41 – DE 1956 

Artigo único – É concedida aposentadoria a Simião Antonio da Costa, Ajudante de Porteiro, classe 
M, no cargo de Porteiro, classe N, nos termos do art. 191, §1º, da Constituição Federal, combinado com o 
art. 184, item I, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, Incorporando-se aos respectivos proventos da 
inatividade a gratificação adicional correspondente e as vantagens da Lei nº 288, de 8 de junho de 1948. 

Senado Federal, em 15 de dezembro de 1956. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 42/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-12-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, e eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 42 – DE 1956 

Artigo único – Fica prorrogado por três meses, a partir de 1º de fevereiro de 1957, o prazo de 
permanência do Assessor Legislativo, padrão PL-7, José Vicente de Oliveira Martins, posto à disposição do 
Banco do Nordeste do Brasil pela Resolução nº 5, de 1954. 

Senado Federal, em 15 de dezembro de 1956. – João Goulart, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 45/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 20-12-56 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1957 

Artigo único – É nomeado, nos termos do art. 61, alínea e, do Regimento Interno, combinado com a 
art. 20, item 5, da Resolução nº 4, de 1955, para o cargo de Assessor Legislativo, padrão PL-7, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal, Pedro Cavalcanti de Albuquerque Neto. 

Senado Federal, em 28 de fevereiro de 1957. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, 
no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 2/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-3-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1957 

Artigo único – São nomeados, de acordo com a alínea e do art. 61 do Regimento Interno, 
combinado com os §§ 1º e 2º do art. 1º da Resolução nº 39, de 18 de novembro de 1956, para exercer o 
cargo da classe J da carreira de Auxiliar Legislativo, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Silvio 
Pinto de Carvalho, Maria Thereza Magalhães Mota, Elsita Lorlai Coelho, Maria Tavares Sobral, Antonieta 
Furtado Rezende, Vera Alvarenga Mafra, Ernestina de Souza Mendes, Genny Xavier Marques, Riza Maria 
Olívia Gonçalves, Zuleika de Souza Castro, Heliantho de Siqueira Lima e João Pires de Oliveira Filho. 

Senado Federal, em 1º de março de 1957. – Vivaldo Lima, 1º-Secretário, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 3/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 2-3-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos da letra n, do Regimento Interno, e eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1957 

Artigo único – É autorizado o Senador Nereu Ramos a chefiar a Delegação do Brasil às solenidades 
da posse do Presidente da República de Nicarágua. 

Senado Federal, em 24 de abril de 1957. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 8/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-4-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos da letra n do art. 27 do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1957 

Artigo único – É concedida a Murilo Marroquim de Souza, Redator, padrão PL-7, permissão para 
aceitar a designação do Poder Executivo para integrar a Delegação Brasileira, na qualidade de Delegado 



Substituto, à XI Assembléia-Geral da Organização das Nações Unidas, nos termos do art. 253 do 
Regulamento da Secretaria do Senado Federal. 

Senado Federal, em 13 de maio de 1957. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 43/56) 

Publicada no DCN (Seção II) de 14-5-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1957 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 191, item I, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 178, item III, da Lei no 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Publicos Civis 
da União), o Zelador do Arquivo, padrão PL-8, da Secretaria do Senado Federal, Jacy de Souza Lima, 
incorporando-se aos proventos da inatividade a gratificação adicional correspondente. 

Senado Federal, em 31 de maio de 1957. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 4/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-6-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1957 

Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 191, item da Constituição Federal, combinado com 
o art. 178, item III, da Lei nº. 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da 
União), o Ajudante de Porteiro, classe M, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Ernesto Alves de 
Souza, incorporando-se aos proventos da inatividade a gratificação adicional correspondente. 

Senado Federal, em 31 de maio de 1957. – Apolõnio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 5/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-6-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1957 

Artigo único – É nomeada, de acordo com a alínea e do art. 61 do Regimento Interno, combinado 
com os §§ 1º e 2º do art. 1º da Resolução nº 39, de 18 de novembro de 1956, para exercer o cargo da 
classe J, da carreira de Auxiliar Legislativo, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Themis Garcia de 
Lacerda. 



Senado Federal, em 31 de maio de 1957. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 7/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-6-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1957 

Artigo único – É autorizado o Senador Novais Filho a participar da Delegação do Brasil à XL 
Conferência Internacional do Trabalho, a realizar-se em Genebra, na Suíça. 

Senado Federal, em 4 de junho de 1957. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 11/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 5-6-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1957 

Artigo único – É autorizado o Senador Lima Teixeira a participar da Delegação do Brasil à XL 
Conferencia Internacional do Trabalho, a realizar-se em Genebra, na Suíça. 

Senado Federal em 4 de junho de 1957. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 12/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 5-6-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1957 

Artigo único – É transferida, ex officio, do cargo da classe N, da carreira de Taquígrafo, para o da 
mesma classe da de Redator, nos termos do art. 163, alínea a, § 1º, item II, e § 3º do Regulamento da 
Secretaria, combinado com o art. 61, alínea e, do Regimento Interno do Senado Federal, Elza Freitas Portal 
e Silva. 

Senado Federal, em 26 de junho de 1957. – Freitas Cavalcantl, 2º-Secretário no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 10/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-6-57 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1957 

Artigo único – Fica prorrogado de um ano, a partir de 10 de maio de 1957, o prazo de permanência 
concedida a José Vicente de Oliveira Martins, Assessor Legislativo, padrão PL-7, da Secretaria do Senado 
Federal, posto à disposição do Banco do Nordeste do Brasil pelas Resoluções nºs 5, de 1954, e 42, de 
1956. 

Senado Federal, em 18 de julho de 1957. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 15/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 19-7-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 12 – DE 1957 

Artigo único – São nomeados, de acordo com a alínea e do art. 61 do Regimento Interno, para 
exercer o cargo de Taquígrafo, classe N, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Edmar Léllo Vieira 
Faria Soares e Adolpho Perez. 

Senado Federal, em 9 de agosto de 1957. – Lima Teixeira, 1º-Secretário, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 17/57) 

Publicado no DCN (Seção II) de 10-8-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 13 – DE 1957 

Artigo único – É concedida a Sebastião Veiga, Oficial Legislativo, classe L, permissão para servir, 
pelo prazo de 1 (um) ano, ao Governo do Estado de Goiás, nos termos do art. 253 do Regulamento da sua 
Secretaria. 

Senado Federal, em 13 de agosto de 1957. – João Goulart, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 14/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 4-8-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N.14 – DE 1957 



Artigo único – É aposentado, nos termos do art. 191, item 1, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 178, item III, da Lei no 1.711, de 28 de outubro de 1952, o Auxiliar de Portaria, classe K, da 
Secretaria do Senado Federal, Antônio Machado Rosa. 

Senado Federal, em 14 de agosto de 1957. – João Goulart, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 35/56) 

Publicada no DCN, (Seção II) de 15-8-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 15 – DE 1957 

Artigo único – É autorizado o Senador Gaspar Velloso a participar da Delegação do Brasil às 
cerimônias da posse do Presidente da República Dominicana, General Hector B. Trujillo Molina. 

Senado Federal, em 14 de agosto de 1957. – João Goulart, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 21/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-8-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 16 – DE 1957 

Artigo único – É autorizado o Senador Lima Guimarães a participar da Delegação do Brasil à 
Conferência Interamericana de Economia, a realizar-se em Buenos Aires, durante o mês de agosto. 

Senado Federal, em 14 de agosto de 1957. – João Goulart, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 22/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-8-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 17 – DE 1957 

Artigo único – É nomeado, de acordo com a alínea e do art. 61 do Regimento Interno, para exercer o 
cargo de Taquígrafo, classe N, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Walkir Silveira de Almeida. 

Senado Federal, em 21 de agosto de 1957. – João Goulart, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 20/67) 

Publicada no DCN (Seção II) de 22-8-57 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 18 – DE 1957 

Artigo único – É autorizado o Senador Gomes de Oliveira a participar da Delegação do Brasil à XII 
Sessão da Assembléia-Geral da Organização das Nações Unidas, a reunir-se em Nova Iorque, a partir de 
17 de setembro do ano em curso. 

Senado Federal, em 23 de setembro de 1957. – Lima Teixeira, 1º-Secretário, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 26/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 24-9-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 19 – DE 1957 

Artigo único – É autorizado o Senador Victorino Freire a participar da Delegação do Brasil à XII 
Sessão da Assembléia-Geral da Organização das Nações Unidas, a reunir-se em Nova Iorque, a partir de 
17 de setembro do ano em curso. 

Senado Federal, em 23 de setembro de 1957. – Lima Teixeira, 1º-Secretário no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 27/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 24-9-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 20 – DE 1957 

Artigo único – É concedida aposentadoria a Manoel José da Silva, Ajudante de Porteiro, classe M, 
no cargo de Porteiro, classe N, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, nos termos do art. 191, §1º, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 184, item I, da Lel nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis da União), incorporando-se aos respectivos proventos da inatividade a 
gratificação adicional correspondente. 

Senado Federal, em 30 de setembro de 1957. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, 
no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 16/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-10-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 21 – DE 1957 



Artigo único – Fica prorrogado, por um ano, a partir de 2 de agosto de 1957, o prazo de afastamento 
concedido a Dyrno Jurandyr Pires Ferreira, Oficial Legislativo, classe L, da Secretaria do Senado Federal, 
posto, sem vencimentos, à disposição do Instituto Braslleiro de Geografia e Estatistica pela Resolução nº 
22, de 1956. 

Senado Federal, em 3 de outubro de 1957. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 23/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 4-10-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 22 – DE 1957 

Artigo único – É o Senador Vivaldo Lima autorizado a ausentar-se do País a fim de chefiar a 
Delegação do Governo Brasileiro e da Sociedade da Cruz Vermelha Brasileira ao Conselho dos 
Governadores da Cruz Vermelha e à XIX Conferência Internacional da Cruz Vermelha, a realizar-se, de 24 
de outubro a 7 de novembro, em Nova Déli, Capital da Índia. 

Senado Federal, em 25 de outubro de 1957. – Freitas Cavalcanti, 2º-Secretário, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 30/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-10-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 23 – DE 1957 

Artigo único – É o Senador Apolonio Salles autorizado a ausentar-se do País a fim de representar o 
Sr. Presidente da República nas solenidades em que será homenageado pelo Governo da República de 
Israel.  

Senado Federal, em 25 de outubro de 1957, – Freitas Cavalcanti, 2º.-Secretário, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 31/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26.10-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 24 – DE 1957 

Art. 1º– A promoção no Quadro da Secretaria do Senado Federal obedecerá ao critério de 
antigüidade de classe e ao de merecimento, alternadamente, salvo quanto à classe final de carreira em que 
será feita à razão de um terço por antigüidade e dois terços por merecimento. 



Parágrafo único – Qualquer outra forma de provimento de vaga não interromperá a sequência de que 
trata este artigo. 

Art. 2º – As promoções serão realizadas dentro do prazo de 30 dias da data da ocorrência da vaga. 

Parágrafo único – Quando não decretada no prazo legal, a promoção produzirá seus efeitos a partir 
do dia imediato ao prazo estabelecido neste artigo. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 25 de outubro de 1957. – Freitas Cavelcanti, 2º-Secretário, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 15/57) 

Publicada na DCN (Seção II) de 26-10-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 25 – DE 1957 

Artigo único – É nomeado, nos termos do art. 61, alínea e, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 20, item 5, da Resolução nº 4, de 1955, para o cargo de Assessor Legislativo, padrão PL-7, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal, José Arthur Alves da Cruz Rios. 

Senado Federal, em 30 de outubro de 1957. – Freitas Cavalcanti, 2º-Secretário, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 29/57) 

Publicada no DCN (Seção ll) de 31-10-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento, interno eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 26 – DE 1957 

Artigo único – É concedida aposentadoria a José Inocêncio Cavalcanti, Ajudante de Porteiro, classe 
M, no cargo de Chefe da Portaria, padrão PL-7, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, 
combinado com os artigos 5º da Lei nº 288, de 1948, e 184, item I, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 
1952, incorporando-se aos respectivos proventos da inatividade a gratificação adicional correspondente. 

Senado Federal, em 31 de outubro de 1957, – Freitas Cavalcanti, 2º-Secretário, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 24/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-11-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 27 – DE 1957 



Artigo único – É nomeado, nos termos do art. 61, alínea c, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 20, item 5, da Resolução nº 4, de 1955, para o cargo de Assessor Legislativo, padrão PL-7, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal, Thomaz Pompeu Accioly Borges. 

Senado Federal, em10 de dezembro de 1957. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, 
no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 33/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 11-12-57. 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal, tendo em vista o Ofício nº S-8, de 26 de novembro de 1957, do 
Governador do Estado de São Paulo, e nos termos dos artigos 33 e 63, nº II, da Constituição Federal, 
aprovou e eu promulgo, de acordo com o disposto no art. 27, letra n, do Regimento Interno, a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 28 – DE 1957 

Art. 1º – É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a celebrar com o Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento (International Bank for Reconstruction and Development), para o fim 
declarado no art. 2º desta Resolução, o contrato de fundos, previsto no instrumento a ser assinado entre o 
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento e as Usinas Elétricas do Paranapanema S.A., 
para concessão a esta, por aquele banco, de um empréstimo até o máximo de US$ 15.000.000,00 (quinze 
milhões de dólares), destinado a financiar a aquisição de equipamentos, materiais e serviços necessários à 
execução do projeto da Usina Hidrelétrica Jurumirim. 

Art. 2º – O Estado de São Paulo poderá obrigar-se, na conformidade dos regulamentos do Banco 
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento: 

I – a entregar às Usinas Elétricas do Paranapanema S.A., como pagamento por conta de subscrição 
de capital, importância não Inferior a Cr$ 1.342.232.000,00 (um bilhão, trezentos e quarenta e dois milhões, 
duzentos e trinta e dois mil cruzeiros), parceladamente e na medida das necessidades da sociedade, para a 
construção da Usina Hidrelétrica Jurumirim; 

II – a fornecer à mesma companhia recursos suplementares para a construção da mencionada usina 
hidrelétrica,. caso se tornem insuficientes para esse fim as disponibilidades da Companhia. 

Senado Federal, em 14 de dezembro de 1957. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 34/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 15-12-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 29 – DE 1957 

Artigo único – São autorizados os Senadores Gaspar Velloso, Alencastro Guimarães, Mourão Vieira 
e Reginaldo Fernandes a participar da Delegação do Brasil à Conferência das Partes Contratantes do 
Acordo-Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, a realizar-se, em Genebra, na Suíça, em janeiro de 1958. 

Senado Federal, em 15 de dezembro de 1957. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 35/57) 



Publicada no DCN (Seção II) de 16-12-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 30 – DE 1957 

Artigo único – É nomeado, nos termos do art. 61, alínea e, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 20, Item 5, da Resolução no 4, de 1955, para o cargo de Assessor Legislativo, padrão PL-6, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal, Francisco das Chagas Melo. 

Senado Federal, em 15 de dezembro de 1957. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 36/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-12-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 31 – DE 1957 

Artigo único – É nomeado, nos termos do art. 61, alínea e, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 20, item 5, da Resolução nº 4, de 1955, para o cargo de Assessor Legislativo, padrão PL-6, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal, Cleone de Paula Velasco. 

Senado Federal, em 15 de dezembro de 1957. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 37/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-12-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 32 – DE 1957 

Artigo único – É concedida a Francisco das Chagas Melo, Assessor Legislativo, padrão PL-6, 
permissão para integrar, como Assessor, a Delegação do Brasil nas negociações com os demais países 
integrantes do Acordo-Geral de Tarifa e Comércio (GATT), em Genebra, nos termos do art. 253 do 
Regulamento da Secretaria do Senado Federal. 

Senado Federal, em 15 de dezembro de 1957. – Apolônio Salles, Vlce-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 38/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-12-57 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1958 

Artigo único – Aplicam-se aos servidores do Senado Federal as disposições da Lei nº 2.839, de 2 de 
agosto de 1956, com a regulamentação instituída pelo Decreto nº 40.000, de 17 de setembro de 1956. 

Senado Federal, em 27 de fevereiro de 1958. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, 
no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 18/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 28-2-58 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1958 

Art. 1º – O art. 36 do Regimento Interno (Resolução nº 9, de 1955) passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 36 – A Comissão Diretora é constituída pelo Vice-Presidente, pelos quatros Secretários e dois 
Suplentes de Secretários. A de Finanças terá dezessete membros; a de Constituição e Justiça, onze; as de 
Economia, Legislação Social e de Relações Exteriores, nove; as de Educação e Cultura, de Segurança 
Nacional e de Serviço Público Civil, sete; as demais, cinco membros cada uma.” 

Art, 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 5 de março de 1958. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 9/67) 

Publicada no DCN (Seção III) de 6-3-58 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1958 

Art. 1º – A lotação dos Gabinetes dos membros da Mesa e Líderes será a seguinte: 

1 – Gabinetes do Presidente, do Vice-Presidente e do Líder da Maioria: 

1 Secretário particular 

1 Oficial de Gabinete 

3 Auxiliares de Gabinete. 

2 – Gabinetes do 1º.Secretário e do Líder da Minoria: 

1 Secretário particular 

1 Oficial de Gabinete 

2 Auxiliares de Gabinete. 

3 – Gabinetes dos demais Secretários: 

1 Oficial de Gabinete 

1 Auxiliar de Gabinete. 



Art. 29 – As designações e a dispensa serão feitas: 

– para os Gabinetes do Presidente, Vice-Presidente e 1º Secretário, pelos titulares desses Gabinetes; 

– para os demais, pelo 1º Secretário, mediante indicação dos titulares desses Gabinetes. 

Art. 3º – O pessoal para as funções dos Gabinetes será escolhido: 

– os Secretários particulares e Oficiais de Gabinete, livremente; 

– os Auxiliares de Gabinete, dentre os funcionários do Senado. 

Art. 4º – As gratificações do pessoal a serviço dos Gabinetes obedecerão à seguinte tabela, correndo 
a despesa pela verba da Secretaria do Senado: 

– Secretário Particular – FG-2  

– Oficial de Gabinete – FG-3  

– Auxiliar de Gabinete – FG-4. 

Art. 5º. – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 5 de março de 1958. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 3/58) 

Publicada no DCN (Seção II) de 6-3-58 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1958 

Artigo único – É o Senador João Villasboas autorizado a participar da Delegação do Brasil à posse 
do Presidente da República Argentina, nos termos do art. 49 da Constituição e do art. 24 do Regimento 
Interno. 

Senado Federal, em 25 de abril de 1958. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 8/58) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-04-58. 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1958 

Artigo único – É o Senador Gilberto Marinho autorizado a participar da Delegação do Brasil à posse 
do Presidente da República Argentina, nos termos do art. 49 da Constituição e do art. 24 do Regimento 
Interno. 

Senado Federal, em 25 de abril de 1958, – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 7/58) 

Publicada no DCN (Seção II) de 26-4-58. 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1958 

Artigo único – É concedida aposentadoria a Arnaldo Baptista de Paulo, Porteiro, classe N, no cargo 
de Chefe da Portaria, padrão PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, nos termos do art. 191, § 
1º, da Constituição Federal, combinado com o art. 184, item I, da Lei nº. 1.711, de 28 de outubro de 1952 
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União), incorporando-se aos respectivos proventos da 
inatividade a gratificação adicional correspondente. 

Senado Federal, em 30 de abril de 1958. – João Goulart, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 32/57) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-5-58 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, e eu 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1958 

Artigo único – Fica revalidado, por dois anos, o prazo de vigência do concurso realizado para o 
provimento de cargos na carreira de Auxiliar Legislativo desta Secretaria. 

Senado Federal, em 30 de abril de 1958. – João Goulart, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 5/58) 

Publicada no DCN (Seção II) de 3-5-58 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1958 

Art. 1º – A carreira de Auxiliar Legislativo do Quadro da Secretaria do Senado Federal será assim 
constituída 

Classe K – 12 cargos;  

Classe J – 20 cargos. 

Art. 2º – Os Auxiliares Legislativos da classe K terão acesso aos cargos de Oficial Legislativo, classe 
L, por promoção, obedecidas as disposições legais que regulam a matéria. 

Senado Federal, em 20 de maio de 1958. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 6/58) 

Publicada no DCN (Seção II) de 21-5-58 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1958 

Art. 1º – Aos servidores da Secretaria do Senado Federal, nomeados posteriormente à Resolução nº 
4, de 31 de janeiro de 1955, aplica-se, a partir das respectivas nomeações, o disposto na Resolução nº 10, 
de 23 de agosto de 1951. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 21 de maio de 1958. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 1/58) 

Publicada no DCN (Seção II) de 22-5-58 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1958 

Artigo único – São nomeados, de acordo com a alínea e do art. 61 do Regimento Interno, 
combinado com o art. 1º da Resolução nº 8, de 1958, para exercer o cargo da classe J da carreira de 
Auxiliar Legislativo do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Elga Jagerfeld de Barros, Maria Judith 
Rodrigues, Alberto Moreira de Vasconcelos, Maria Stella Tibau Guimarães, Hélio Carvalho da Silva, Vera 
Marina da Silva Zagar, Maria Tereza Braga Machado, Luiz Lemos de Abreu, Rosa Angélica Berger Vargas 
Carnide e Corina Lucy Baldo de Camargo Almeida. 

Senado Federal, em 6 de junho de 1958. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 11/58) 

Publicada no DCN (Seção II) de 7-6-58 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1958 

Artigo único – São autorizados os Senadores Attílio Vivacqua, Lima Teixeira e Onofre Gomes a 
participar da Delegação do Brasil à XLII Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, a realizar-se em 
Genebra, no corrente ano. 

Senado Federal, em 11 de junho de 1958. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 12/58) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-6-58 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 12 – DE 1958 

Artigo único – É autorizado o Senador Novais Filho a participar da Delegação do Brasil à XLII 
Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, a realizar-se em Genebra, no corrente ano. 

Senado Federal, em 27 de junho de 1958. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 13/58) 

Publicada na DCN (Seção II) de 28-6-58 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 13 – DE 1958 

Suspende a execução do art. 2º da Lei nº 2.622, de 18 de 
outubro de 1955. 

Artigo único – É suspensa, de acordo com o que dispõe o art. 64 da Constituição Federal, a 
execução do art. 2º da Lei nº 2.622, de 18 de outubro de 1955, visto haver sido declarado inconstitucional 
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal de 6 de janeiro de 1958. 

Senado Federal, 7 de julho de 1958. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 9/58) 

Publicada na DCN (Seção II) de 8-7.58 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 14 – DE 1958 

Autoriza o uso do processo elétrico de votação e dá outras 
providências. 

Art. 1º – Será utilizado o processo elétrico de votação: 

a) na votação simbólica, em face de verificação; 

b) na votação secreta, salvo em se tratando de eleições; 

c) na votação nominal, quando o deliberar o Senado, por proposta da Mesa ou de qualquer Senador. 

Art. 2º – Os processos de que tratam os arts. 160 a 162 do Regimento Interno serão usados: 

a) quando o equipamento de votação elétrica não estiver em condições de funcionar; 

b) quando o entender o Senado, por proposta da Mesa ou de qualquer Senador. 

Art. 3º – Para a votação nominal pelo processo elétrico, cada Senador terá lugar fixo, numerado, e 
que deverá ocupar ao ser anunciada a votação. 

Art. 4º – Quando se tratar de eleições, far-se-á a votação por meio de cédulas. 

Art. 5º – O § 1º do art. 160 do referido Regimento Interno passa a ter a seguinte redação: 



“§ 1º – Se o resultado for tão manifesto que à primeira vista se conheça a maioria, o Presidente o 
proclamará. Havendo dúvidas, os Secretários contarão os votos. Se algum Senador requerer verificação, 
repetir-se-á a votação pelo processo elétrico, ou, na impossibilidade da sua utilização, por meio da 
contagem, pelos Secretários, dos votos, para o que se levantarão primeiro os Senadores favoráveis e, em 
seguida, os contrários.” 

Senado Federal, em 9 de julho de 1958. – Cunha Mello, 1º Secretário, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 2/58) 

Publicada no DCN (Seção II) de 10-7-58 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 15 – DE 1958 

Artigo único – É autorizado o Senador Apolônio Salles a chefiar a Delegação do Brasil às 
solenidades da posse do Presidente da República da Colômbia. 

Senado Federal, em 7 de agosto de 1958. – Freitas Cavalcantt, 2º Secretário, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 15/58) 

Publicada no DCN (Seção II) de 9-8-58 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 16 – DE 1958 

Artigo único – É autorizado o Senador Cunha Mello a participar da Delegação do Brasil à 
Assembléia - Geral das Nações Unidas, a realizar-se, proximamente, em Nova Iorque. 

Senado Federal, em 15 de setembro de 1958. – João Goulart, Presidente do Senado Federal. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 17/58) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-9-58 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 17 – DE 1958 

Artigo único – É nomeado, de acordo com a alínea e do artigo 61 do Regimento Interno, combinado 
com o artigo 1º da Resolução nº 8, de 1958, para exercer o cargo na classe J, da carreira de Auxiliar 
Legislativo do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Arthur Botelho Casado de Lima. 

Senado Federal, em 28 de outubro de 1958. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, 
no exercício da Presidência. 

_________________ 



(Projeto de Resolução nº 14/58) 

Publicada no DCN (Seção II) de 29-10-58 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 18 – DE 1958 

Artigo único – Será comemorado, anualmente, pelo Senado Federal o dia 19 de novembro – “Dia da 
Bandeira" – com os seguintes atos: 

1º – Às doze horas, com a presença de Senadores e funcionários, será solenemente hasteado o 
Pavilhão Nacional, em lugar condigno. 

2º – Na primeira parte do Expediente da Sessão que neste dia se realizar, só poderão fazer uso da 
palavra os oradores que desejem ocupar-se da efeméride. 

Senado Federal, em 3 de novembro de 1958. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, 
no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 4/58) 

Publicada no DCN (Seção II) de 5-11-58 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 19 – DE 1958 

Artigo único – É transferida, ex offício, do cargo da classe O da carreira de Taquígrafo para o da 
mesma classe da carreira de Redator, nos termos do artigo 163, O 1º, item II, e §§ 3º e 4º do Regulamento 
da Secretaria, combinado com o artigo 61, alínea e, do Regimento Interno, Julieta Lovantini. 

Senado Federal, em 12 de novembro de 1958. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 10/58) 

Publicada no DCN (seção II) de 13-11-58 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 20 – DE 1958 

Artigo único – É autorizado o Senador Bernardes Filho a chefiar a Delegação do Brasil nas 
solenidades da posse do Presidente da República do México. 

Senado Federal, em 21 de novembro de 1958. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 20/58) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-11-58 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 21 – DE 1958 

Artigo único – É nomeada, de acordo com a alínea e do artigo 61 do Regimento Interno, para 
exercer o cargo de Taquígrafo, classe N, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Christina Rose Marie 
Joffily. 

Senado Federal, em 28 de novembro de 1958. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 19/58) 

Publicada no DCN (Seção II) de 30-11-58 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 22 – DE 1958 

Art. 1º – O art. 154 do Regimento Interno (consolidação das Resoluções nº 9, de 1952; 2, 15, 18, de 
1953; 12, 20, 28, 29 e 30, de 1954) passa a ter os seguintes parágrafos: 

“§ 1º – Terminada a Legislatura, serão arquivados os projetos de lei e de resolução do Senado em 
primeira discussão, sendo a respectiva lista dada a conhecer ao Plenário e remetida a todos os Senadores 
no curso do primeiro mês da Sessão Legislativa com que se iniciar a nova Legislatura. A cada Senador, ou 
Comissão, caberá o direito de requerer o desarquivamento de qualquer projeto. O requerimento, lido em 
Sessão, será incluído em Ordem do Dia para votação. Ao fim da Primeira Sessão Legislativa Ordinária da 
nova Legislatura serão considerados definitivamente arquivados os projetos cujo desarquivamento não haja 
requerido e concedido. 

§ 2º – Os projetos originários da Câmara, os de decreto legislativo do Senado e os de lei do Senado 
em segunda discussão prosseguirão o seu curso na nova Legislatura, tendo reabertas as discussões 
encerradas. 

§ 3º – Os projetos referidos no parágrafo anterior que não tenham figurado em Ordem do Dia no 
último ano da Legislatura finda serão, independentemente de pareceres, submetidos ao Plenário na 
Primeira Sessão Legislativa Ordinária da nova Legislatura, a fim de que delibere se devem ter 
prosseguimento, considerando-se pela rejeição o pronunciamento contrário a essa providência.” 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando-se as suas 
disposições no ano em curso quanto aos projetos de Legislaturas anteriores. 

Senado Federal, em 3 de dezembro de 1958. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, 
no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 10/58) 

Publicada no DCN (Seção II) de 4-12-58 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 23 – DE 1958 

Com fundamento no disposto no artigo 53 da Constituição 
Federal e no art. 77 do Regimento Interno, requeremos a 
constituição de uma Comissão de Inquérito, composta de sete 



membros, para apurar os fatos aludidos por Sua Excelência o 
Senhor Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, através de 
irradiação de uma emissora desta Capital, no programa intitulado 
“A Voz do Pastor”, no tocante ao uso indevido, por 
parlamentares, do prestígio político para facilitar ou dificultar a 
solução de problemas de interesse para o País. 

Sala das Sessões, em 8 de dezembro de 1958. – Paulo Femandes – Victorino Freire – Daniel Krieger 
– Gaspar Veloso – Ary Vianna – Francisco Galotti – Fernandes Távora – Arlindo Rodrigues – Waldemar 
Santos – Ruy Carneiro – Públio de Mello – Sebastião Archer – Caiado de Castro – Prisco dos Santos – 
Onofre Gomes – Júlio Leite – Moreira Filho – Coimbra Bueno – Ezechias da Rocha – Argemiro de 
Figueiredo – Mourão Vieira – Lima Teixeira – Carlos Gomes de Oliveira – Attíllo Vivacqua. 

_________________ 

(Requerimento nº 589/58) 

Publicado no DCN (Seção II) de 9-12-58 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 24 – DE 1958 

Artigo único – É o Senador Neves da Rocha autorizado a participar da Delegação do Brasil ao VII 
Congresso Interamericano de Turismo, a realizar-se em Montevidéu, Capital da República Oriental do 
Uruguai. 

Senado Federal, em 10 de dezembro de 1958. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 22/58) 

Publicada no DCN (Seção II) de 12-12-58 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 25 – DE 1958 

Art. 1º – Ficam criados, no Quadro da Secretaria do Senado Federal, 17 cargos de Motorista Auxiliar, 
padrão J. 

§ 1º – Serão aproveitados nos aludidos cargos os atuais contratados que preencham os requisitos 
exigidos no item II do art. 20 da Resolução nº 4, de 1955. 

§ 2º – Aos ocupantes do cargo de Motorista Auxiliar, padrão J, é assegurado o acesso à classe inicial 
da carreira de Motorista. 

Art. 2º – A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Senado Federal, em 15 de dezembro de 1958. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência, 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 21/58) 

Publicada no DCN (Seção II) de 18-12-58 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 26 – DE 1958 

Artigo único – É posto à disposição da Presidência da República, nos termos do art. 253 do 
Regulamento da Secretaria do Senado Federal, o Redator, PL-6, Antônio Carlos Bandeira, para ali exercer 
comissão de caráter temporário, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo. 

Senado Federal, em 24 de dezembro de 1958. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 18/58) 

Publicada no DCN (Seção II) de 25-12-58 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 27, letra n, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1959 

Art. 1º – É prorrogada, pelo prazo de 10 (dez) anos, a partir de 31 de dezembro de 1961, a 
autorização concedida ao Estado da Bahia para aumentar a taxa ad valorem do seu Imposto de Exportação 
para o estrangeiro, nos termos e condições de que trata a Resolução nº 19, de 1951, do Senado Federal. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 23 de janeiro de 1959. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, 
no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 2/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 24-1-59 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1959 

REGIMENTO INTERNO 

 TÍTULO I 

Da Sede e Instalação 

 CAPÍTULO I 

Da Sede 

Art. 1º – O Senado Federal tem sua sede na Capital da República e, enquanto não dispuser de outro 
edifício, ou não resolver o contrário, reunir-se-á no Palácio Monroe. 

Parágrafo único – Em casos de guerra, de comoção intestina, de calamidade pública, ou de 
ocorrência que impossibilite o seu funcionamento no Palácio Monroe, o Senado Federal poderá reunir-se, 
eventualmente, em qualquer outro local por determinação da Mesa ou da Comissão Diretora, a 
requerimento da maioria dos Senadores. 

CAPÍTULO II 



Da Instalação 

Art. 2º – A Sessão Legislativa Ordinária será precedida de Reuniões Preparatórias, que obedecerão 
às seguintes normas: 

a) realizar-se-ão às 14 horas e 30 minutos, com quorum mínimo de 16 Senadores; 

b) a direção dos trabalhos caberá à Mesa que houver sido eleita para a Sessão Legislativa anterior, 
presidida pelo Vice-Presidente, ou, na falta deste, por um dos Secretários ou Suplentes de Secretário, na 
forma do disposto no art. 46, § 2º; 

c) na falta dos membros da Mesa da Sessão Legislativa anterior, assumirá a Presidência o Senador 
mais idoso dentre os presentes, o qual convidará para os quatro lugares de Secretários Senadores 
pertencentes às representações partidárias mais numerosas; 

d) as Reuniões Preparatórias terão início no dia 1º de fevereiro, no começo de Legislatura, e no dia 
10 de março, nas Sessões Legislativas subseqüentes à primeira; 

e) quando se tratar de início de Legislatura, na primeira Reunião Preparatória se dará a apresentação 
dos diplomas dos Senadores recém-eleitos, documentos que serão publicados no Diário do Congresso 
Nacional. Na mesma oportunidade, prestarão o compromisso regimental os Senadores que ainda não o 
houveram prestado. No dia seguinte será realizada a eleição do Vice-Presidente, Secretários e Suplentes 
de Secretário; 

f) nas Sessões Legislativas subseqüentes à primeira da Legislatura, far-se-á a eleição do Vice-
Presidente na primeira Reunião Preparatória e a dos demais membros da Mesa no dia seguinte; 

g) completada a Mesa, na forma das alíneas e e f, quem ocupar a Presidência declarará encerradas 
as Reuniões Preparatórias e convidará os Senadores para a instalação da Sessão Legislativa do Congresso 
Nacional. 

Parágrafo único – Nas Sessões Preparatórias não será lícito o uso da palavra, salvo para declaração 
pertinente à matéria que nela deva ser tratada. 

Art. 3º – Na Sessão Legislativa Extraordinária, não haverá Reuniões Preparatórias. 

CAPÍTULO III 

Da Convocação Extraordinária 

Art. 4º – Sempre que um terço dos membros do Senado resolver convocar extraordinariamente o 
Congresso Nacional, na conformidade do art. 3º, parágrafo único, da Constituição Federal, a resolução será 
imediatamente publicada e comunicada ao Presidente da Câmara dos Deputados para as providências 
necessárias à Instalação da Sessão Legislativa, nos termos do Regimento Comum. 

TÍTULO II  

Dos Senadores  

CAPÍTULO I  

Da Posse 

Art. 5º – A posse do Senador é ato público que se realizará perante o Senado, durante a Sessão 
Legislativa Ordinária ou Extraordinária, inclusive em Reunião Preparatória, devendo precedê-la a entrega do 
diploma respectivo à Mesa. 

§ 1º – A apresentação do diploma tanto poderá ser feita pelo diplomado, pessoalmente, ou por ofício 
ao 1º Secretário, como por intermédio do seu partido ou de qualquer Senador. 

§ 2º – Presente o diplomado, o Presidente designará três Senadores para recebê-lo e introduzi-lo na 
Sala das Sessões, onde prestará o seguinte compromisso: “Prometo guardar a Constituição Federal e as 
leis do País, desempenhar fiel e lealmente o mandato de Senador que o povo me conferiu e sustentar a 
união, a integridade e a independência do Brasil.” 

§ 3º – Quando forem diversos a prestar compromisso, somente o primeiro pronunciará a fórmula 
constante do § 2º, e os demais, um por um, ao serem chamados, dirão: "Assim o prometo.” 

§ 4º – Durante o compromisso, todos os presentes se manterão de pé. 



§ 5º – O Senador deve prestar o compromisso dentro de 90 dias, contados da inauguração da 
Sessão Legislativa, ou, se eleito durante esta, contados da diplomação, salvo motivo de força maior, a juízo 
do Senado Federal. 

Art. 6º – O Suplente convocado para substituição de Senador ou para o preenchimento de vaga terá, 
para tomar posse, o prazo de trinta dias, prorrogável por igual tempo pelo Senado, a requerimento escrito 
do interessado. 

§ 1º – O Suplente, uma vez convocado, deverá prestar o compromisso na forma do art. 5º e seus 
parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º 

§ 2º – O compromisso do Suplente só será prestado por ocasião da primeira convocação. Nas 
seguintes, o Presidente comunicará à Casa a sua volta ao exercício do mandato e o convidará a tomar lugar 
no recinto. 

CAPÍTULO II  

Do Exercício 

Art. 7º – O Senador deve apresentar-se no edifício do Senado Federal à hora regimental, para tomar 
parte nas Sessões de Plenário, bem como à hora da reunião de Comissão de que faça parte, para participar 
dos respectivos trabalhos. 

Art. 8º – Cabe ao Senador, uma vez empossado: 

a) tomar parte nas Sessões, oferecer proposições, discutir, votar e ser votado; 

b) solicitar, por intermédio da Mesa ou dos Presidentes das Comissões a que pertença, informações 
das autoridades sobre fatos relativos ao serviço público ou que sejam úteis à elaboração legislativa; 

c) fazer parte das Comissões, na forma do Regimento; 

d) falar, quando julgar necessário, e apartear os discursos, observadas as disposições deste 
Regimento; 

e) examinar a todo tempo quaisquer documentos existentes no Arquivo; 

f) requisitar da autoridade competente, por intermédio da Mesa, ou diretamente, providências para 
garantia das suas imunidades; 

g) freqüentar a Biblioteca e utilizar os seus livros e publicações, podendo requisitá-los para consulta 
fora das dependências do Senado Federal, desde que não se trate de obras raras, assim classificadas pela 
Comissão Diretora; 

h) freqüentar o edifício do Senado e as respectivas dependências, só ou acompanhado de pessoas 
de sua confiança, não podendo estas, entretanto, ter ingresso no Plenário durante as Sessões, nem nos 
locais privativos dos Senadores; 

i) utilizar-se dos diversos serviços do Senado, desde que para fins relacionados com as suas funções; 

j) receber em sua residência o Diário do Congresso Nacional e o Diário Oficial. 

Parágrafo único – O Senador substituído pelo Suplente continuará com os direitos constantes das 
letras e, f, g, h, i e j. 

CAPÍTULO III 

Do Nome Parlamentar 

Art. 9º – Ao assumir o exercício do mandato, o Senador ou Suplente convocado escolherá o nome 
parlamentar com que deverá figurar nas publicações e registros da Casa. 

§ 1º – O nome parlamentar não constará de mais de duas palavras, não computadas nesse número 
as preposições. 

§ 2º – Ao Senador é licito, a qualquer tempo, mudar o seu nome parlamentar, para o que dirigirá 
comunicação escrita à Mesa, vigorando a alteração a partir da publicação dessa comunicação. 

CAPÍTULO IV 



Dos Assentamentos 

Art. 10 – Haverá na Secretaria um livro em que o Senador inscreverá, de próprio punho, seu nome 
parlamentar, idade, estado civil e outras declarações que julgue conveniente fazer, inclusive a constante do 
parágrafo único do art. 72. 

Parágrafo único – Com base nesses dados, o 1º Secretário expedirá a carteira de identidade do 
Senador. 

CAPÍTULO V 

Do Subsídio e da Ajuda de Custo 

Art. 11 – O Senador terá direito à parte fixa do subsídio desde a expedição do respectivo diploma 
(Constituição, art. 48, I, b). 

Art. 12 – A parte variável do subsídio e a ajuda de custo só serão percebidas pelo Senador após a 
posse. 

Art. 13 – A ajuda de custo será devida por Sessão Legislativa, sendo paga em duas parcelas iguais, 
respectivamente no principio e no fim. 

Art. 14 – O Suplente convocado perceberá, a partir da posse, o subsídio e a ajuda de custo a que 
tiver direito o Senador em exercício, observado, quanto a esta, o disposto no art. 13. 

j) desempatar as votações, de acordo com o disposto no art. 135, § 2º; 

k) assinar o expediente da Comissão. 

Parágrafo único – Quando o Presidente funcionar como relator, passará a Presidência ao substituto 
eventual, enquanto se discutir ou votar o assunto que relatar. 

Art. 83 – Ao encerrar-se a Sessão Legislativa, o Presidente da Comissão providenciará a fim de que 
os seus membros devolvam à Secretaria os papéis que lhes tenham sido distribuídos. 

CAPÍTULO VI 

Das Atribuições 

Art. 84 – Ás Comissões Permanentes compete estudar e emitir parecer sobre os assuntos 
submetidos ao seu exame, por despacho da Mesa ou deliberação do Plenário. 

Art. 85 – À Comissão Diretora competem, além de outras, as seguintes atribuições privativas: 

a) exercer a administração interna do Senado, autorizando as despesas, nos limites das verbas 
concedidas, e tomando as providências necessárias à regularidade do trabalho legislativo, no que depender 
dessa administração; 

b) regular a polícia interna; 

c) propor, privativamente, ao Senado, em projeto de resolução: 

1 – a criação ou a supressão de serviços e cargos no Quadro da Secretaria, bem como fixação dos 
vencimentos do pessoal; 

2 – a nomeação, demissão e aposentadoria de funcionários da Secretaria; 

d) promover os funcionários da Secretaria nas vagas ocorrentes e conceder-lhes licença, com ou sem 
vencimentos, tudo de acordo com o que for estabelecido no respectivo Regulamento; 

e) prover, independentemente da aprovação do Senado Federal, os cargos da Portaria e Garagem, 
ainda que de início de carreira; 

f) assinar títulos de nomeação dos funcionários; 

g) dar parecer, que será indispensável, sobre as proposições que alterem este Regimento, salvo o 
disposto no art. 407, § 2º, ou digam respeito ao serviço e ao pessoal da Secretaria; 

h) fazer a redação final das matérias previstas neste artigo, exceto o caso de ser o projeto originário 
da Comissão Especial a que se refere o art. 407; 



i) organizar e remeter ao Poder Executivo, no primeiro mês da Sessão Legislativa, e três dias depois 
de publicado no Diário do Congresso Nacional, o orçamento do Senado Federal, a fim de ser incorporado à 
proposta do Orçamento Geral da Republica, sem prejuízo das emendas que o Senado Federal 
oportunamente julgue necessárias. 

Art. 86 – À Comissão de Constituição e Justiça compete: 

a) emitir parecer sobre as proposições relativas às seguintes matérias: 

1 – incorporação de Estados entre si, subdivisão e desmembramento para se anexarem a outros ou 
formação de novos Estados (Constituição, art. 2º); 

2 – transformação de Territórios em Estados, subdivisão ou anexação a Estados de que hajam sido 
desdobrados (Constituição, art. 3º); 

3 – estado de sitio (Constituição, art. 5º, II ); 

4 – polícia marítima, aérea e de fronteiras (Constituição, art. 5º, V I I); 

5 – anistia (Constituição, art. 5º, XIV); 

6 – Direito Civil, Comercial, Penal, Processual, Eleitoral, Aeronáutico e do Trabalho (Constituição, art. 
5º, nº XV, a); 

7 – regime penitenciário (Constituição, art. 5º, nº XV, b);  

8 – desapropriação (Constituição, art. 5º, nº  XV, g); 

9 – requisições civis e militares em tempo de guerra (Constituição, art. 5º., nº. XV, h); 

10 – naturalização, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros (Constituição, art. 5º, XV, n); 

11 – condições de capacidade para o exercício das profissões técnico-cientificas e liberais 
(Constituição, art. 5º, nº XV, p); 

12 – uso de símbolos nacionais (Constituição, art. 5º, XV, q); 

13 – pedido de autorização para aumento temporário do Imposto de Exportação (Constituição, art. 19, 
§ 6º); 

14 – perda de mandato de Senador (Constituição, art. 48); 

15 – escolha de magistrados, dependente de aprovação do Senado Federal, Ministros do Tribunal de 
Contas, Procurador-Geral da República, Prefeito do Distrito Federal (Constituição, art. nº 63, I); 

16 – empréstimos externos dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Const. art. 63, II); 

17 – transferência da sede do Governo Federal (Const., art. 65, VII) ; 

18 – limites do Território Nacional (Const., art. 65, VIII); 

19 – bens do domínio federal e matérias da competência da União (Const., art. 65, IX); 

20 – autorização para o Presidente e Vice-Presidente da República se ausentarem do País (Const., 
art. 66, nº VII); 

21 – Poder Judiciário (Const., art. 94); 

22 – Ministério Público da União (Const., art. 125); 

23 – alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dez mil hectares (Const., art. 
156, § 2º.); 

24 – vetos do Prefeito do Distrito Federal (Lei nº 217, de 15 de janeiro de 1948, art. 14, §§ 4º e 6º); 

25 – intervenção nos Estados (Const., art. 7º); 

26 – fronteiras dos Estados (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 6º); 

b) propor ou opinar sobre a suspensão de leis ou decretos declarados inconstitucionais pelo Supremo 
Tribunal Federal (Const., art. 64), oferecendo o respectivo projeto de resolução; 

c) opinar, obrigatoriamente, sobre a constitucionalidade e juridicidade de qualquer proporção sujeita 
ao pronunciamento do Senado Federal, exceto as seguintes, em que a sua audiência depende de 
deliberação do Plenário: 



I – das iniciadas no Senado Federal: 

1 – os projetos de resolução compreendidos no art. 85, letra c, nº 2, e no art. 407; 

2 – as emendas à Constituição; 

3 – os pareceres de outras Comissões sobre escolhas referidas no art. 63, I, da Constituição; 

4 – os requerimentos não compreendidos nos casos em que este Regimento exige o seu 
pronunciamento; 

5 – as indicações, quando o respectivo assunto esteja compreendido na competência especifica de 
outra Comissão. 

II – das iniciadas na Câmara dos Deputados: 

1 – as já apreciadas pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa de origem; 

2 – as de que trata o § 2º do art. 102; 

d) opinar sobre a matéria constante do art. 154 e propor as providências que se tornarem 
necessárias; 

e) opinar sobre as emendas apresentadas como de redação, nas condições previstas no § 2º do art. 
232; 

f) opinar sobre assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido, em consulta, 
pelo Presidente, de oficio ou por deliberação de Plenário, ou, ainda, por outra Comissão; 

g) opinar sobre os requerimentos de informações nos casos compreendidos na parte final do § 1º do 
art. 213; 

h) opinar sobre os requerimentos de que trata o art. 218, salvo quando o assunto possa interessar as 
relações exteriores do País. 

Art. 87 – Toda vez que um projeto receber substitutivo de outra Comissão, irá à de Constituição e 
Justiça, para se manifestar sobre a constitucionalidade e juridicidade do substitutivo. 

Art. 88 – O projeto que receber emenda em Plenário irá à Comissão de Constituição e Justiça para 
dizer, se já não o houver feito, da constitucionalidade e juridicidade dele e da emenda, sem prejuízo do 
encaminhamento à Comissão que do mesmo deva apreciar o mérito. 

Art. 89 – A Comissão de Constituição e Justiça examinará, também, quanto à técnica legislativa, as 
proposições que lhe forem submetidas. 

Art. 90 – Sempre que a Comissão de Constituição e Justiça considerar inconstitucional qualquer 
proposição, deverá indicar, precisamente, se o vício é da totalidade ou apenas parcial, mencionando, nesta 
última hipótese, o dispositivo incriminado. 

§ 1º – Quando o parecer for pela inconstitucionalidade, não se admitirão: 

a) votos com restrições; 

b) manifestações sobre o mérito. 

§ 2º – Tratando-se de projeto do Senado, a Comissão, se julgar conveniente, oferecer-lhe-á 
substitutivo integral, escoimando-o do vício, 

§ 3º – Quando originário da Câmara dos Deputados o projeto, a Comissão oferecerá, se julgar 
conveniente, emenda supressiva ou substitutiva do dispositivo incriminado. 

§ 4º – Se em Plenário for apresentada emenda saneadora de inconstitucionalidade (art. 265, § 2º), a 
Comissão, ao se pronunciar a respeito, deverá declarar, com precisão, se a aprovação da emenda 
escoimará a proposição do vício originário. 

§ 5º – Se a emenda saneadora for apresentada a projeto do Senado, a Comissão, considerando com 
ela removida a eiva de inconstitucionalidade, redigirá substitutivo, incorporando-a ao texto da proposição. 

Art. 91 – À Comissão de Economia compete opinar sobre assuntos pertinentes a: 

1 – agricultura; 

2 – pecuária; 



3 – indústria; 

4 – comércio; 

5 – sistema monetário; 

6 – problemas econômicos do País; 

7 – operações de crédito, capitalização e seguro (Const., art. 5º, nº IX); 

8 – produção e consumo (Const., art. 5º, nº XV, c); 

9 – juntas comerciais (Const., art. 5º, XV, e, 2ª parte); 

10 – comércio exterior e interestadual, instituições de crédito, câmbio e transferência de valores para 
fora do País (Const., art. 50, XV, k); 

11 – riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia elétrica, florestas, caça e pesca 
(Const., art. 5º, XV, I); 

12 – medidas (Const., art: 5º, XV, m); 

13 – emigração e imigração (Const., art. 5º, XV, o); 

14 – incorporação dos silvícolas à comunhão nacional (Const., art. 5º, XV, r); 

15 – aumento temporário do Imposto de Exportação, pelos Estados (Const., art. 19, § 6º), oferecendo 
o respectivo projeto de resolução; 

16 – escolha de membros do Conselho Nacional de Economia (Const., art. 63, I); 

17 – alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dez mil hectares (Const., art. 
156, § 2º). 

Art. 92 – A Comissão de Educação e Cultura compete emitir parecer sobre todas as matérias 
relativas à educação e instrução e à cultura em geral. 

Art. 93 – A Comissão de Finanças compete opinar sobre: 

a) orçamentos; 

b) tomada de contas do Presidente da República; 

c) tributos e tarifas; 

d) sistemas monetário, bancário e de medidas; 

e) caixas econômicas e estabelecimentos de capitalização; 

f) câmbio e transferência de valores para fora do País; 

g) escolha dos membros do Tribunal de Contas; 

h) intervenção federal, nos casos do art. 7º, Vl, da Constituição Federal; 

i) empréstimo a que se referem os arts. 33 e 63, nº II, da Constituição Federal; 

j) aumento do Imposto de Exportação, no caso do § 6º do art. 19 da Consttuição Federal; 

k) qualquer matéria, mesmo privativa de outra Comissão, desde que imediata ou remotamente influa 
na despesa ou na receita pública, ou no patrimônio da União. 

Art. 94 – à Comissão de Legislação Social compete emitir parecer sobre as matérias referentes à 
organização do trabalho, previdência social, relações entre empregadores e empregados, associações 
sindicais, acidentes no trabalho e Justiça do Trabalho. 

Parágrafo único – A Comissão de Legislação Social opinará também sobre os pedidos de autorização 
para alienação de terras (Const., art. 156, § 2º), oferecendo, quando favorável à concessão, o respectivo 
projeto de resolução. 

Art. 95 – À Comissão de Relações Exteriores compete: 

a) emitir parecer sobre todas as proposições referentes aos atos, ás relações internacionais, ao 
Ministério das Relações Exteriores e sobre as matérias do art. 5º, XV, n e o, da Constituição Federal (na 
naturalização, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros, emigração e imigração), e turismo; 



b) opinar sobre a indicação de nomes para chefes de missões diplomáticas, de caráter permanente, 
junto a governos estrangeiros ou a organizações internacionais de que o Brasil faça parte; 

c) opinar, a requerimento de qualquer Senador, sobre as moções previstas no art. 218, quando se 
referirem a acontecimentos ou atos públicos internacionais; 

d) opinar sobre os requerimentos de que trata o art. 40. 

Art. 96 – A Comissão de Saúde Pública compete manifestar-se sobre as proposições que disserem 
respeito a assuntos: 

1 – de higiene; 

2 – de saúde; 

3 – de imigração, no tocante às matérias das itens 1 e 2. 

Art. 97 – A Comissão de Segurança Nacional incumbe opinar sobre a matéria de que tratam os 
artigos 28, § 2º, e 180 da Constituição Federal, bem como sobre tudo quanto se referir às Forças Armadas 
de terra, mar e ar, requisições militares, declaração de guerra, celebração de paz, passagem de forças 
estrangeiras ou a sua permanência no território nacional e polícias militares. 

Art. 98 – À Comissão de Serviço Público Civil compete, ressalvado o disposto no art. 85, c, deste 
Regimento, o estudo de todas as matérias referentes à criação, organização ou reorganização de serviços 
não subordinados aos ministérios militares e das relativas ao pessoal do serviço público civil da União, 
inclusive das autarquias. 

Art. 99 – A Comissão de Redação compete, desde que não expressamente atribuída a outras 
Comissões, a redação final dos projetos de iniciativa do Senado e das emendas a projetos da Câmara dos 
Deputados. 

§ 1º – Qualquer redação final poderá ser atribuída à Comissão de Redação mediante requerimento à 
Mesa de Comissão que tiver estudado a matéria, salvo o disposto no art. 313. 

§ 2º – Quando no texto de proposição houver cláusula de justificação ou palavras desnecessárias, a 
Mesa, antes da discussão, o enviará à Comissão de Redação, que proporá a emenda adequada para 
escoimá-la do defeito. 

Art. 100 – A Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas compete manifestar-se a 
respeito do que se relacionar com as vias de comunicação e as obras públicas em geral, bem como sobre 
os serviços públicos concedidos a particulares. 

Art. 101 – Cada Comissão limitará o seu pronunciamento e as suas emendas à parte inerente à sua 
competência, sendo-lhe, entretanto, permitido consignar a omissão de pronunciamento verificada em 
matéria da competência de outra Comissão. 

Parágrafo único – A uma Comissão é lícito manifestar-se sobre emenda de outra, quando contiver 
matéria de sua competência. 

Art. 102 – Quando a matéria for despachada a duas ou mais Comissões, cada uma apresentará, no 
prazo regimental, o seu parecer, e o incorporará ao processo da proposição respectiva. 

§ 1º – Quando a matéria pertencer à alçada específica de uma Comissão, somente a ela será 
distribuída, podendo esta, se o julgar oportuno, solicitar diretamente o pronunciamento de outras Comissões 
Permanentes. 

§ 2º – Será distribuído somente à Comissão de Finanças, sem prejuízo do disposto na parte final do 
parágrafo anterior, o projeto exclusivamente de crédito, ou que autorize pagamento de despesa decorrente 
de obrigação legal. 

§ 3º – independe de parecer de outra Comissão o projeto de resolução apresentado pela Comissão 
Diretora em cumprimento do nº 2 da letra c do art. 85 deste Regimento, ou sobre matéria que, pelo 
Regulamento da Secretaria, dependa de aprovação do Senado Federal. 

Art. 103 – Quando a matéria depender de pronunciamento das Comissões de Constituição e Justiça 
e de Finanças, serão elas ouvidas, respectivamente, em primeiro e em último lugar, salvo o disposto nos 
arts. 344 a 348 e 354, b. 

Art. 104 – Não cabe a qualquer Comissão manifestar-se: 



I – sobre a constitucionalidade de proposição, em contrário ao parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça; 

II – sobre a conveniência, ou a oportunidade, de despesa, em oposição ao parecer da Comissão de 
Finanças, 

Art. 105 – Sempre que uma Comissão julgar inconstitucional dispositivo de proposição sujeita ao seu 
exame, encaminhá-la-á diretamente à Comissão de Constituição e Justiça, antes de apreciar-lhe o mérito. 

Art. 106 – às Comissões Especiais compete o desempenho das atribuições que lhes forem 
expressamente deferidas. 

Art. 107 – Quando for constituída Comissão Especial para estudo de determinada proposição, esta 
não será submetida a pronunciamento da Comissão Permanente que tenha a competência regimental para 
opinar sobre o mérito da matéria, salvo quanto aos aspectos jurídico-constitucional e financeiro, em que 
será compulsória a audiência das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças, respectivamente. 

CAPÍTULO VII  

Das Reuniões 

Art. 108 – As Comissões se reunirão com a maioria absoluta dos seus membros em salas do edifício 
do Senado Federal, nos dias estabelecidos ou mediante convocação especial para dia, hora e fim 
indicados. 

Parágrafo único – As deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes. 

Art. 109 – As reuniões serão, em regra, públicas, podendo, entretanto, ser reservadas ou secretas 
quando as Comissões o decidirem. 

Art. 110 – Os trabalhos das Comissões começarão, salvo deliberação em contrário, pela leitura e 
discussão da Ata da reunião anterior, a qual, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente. 

Art. 111 – É permitido a qualquer Senador assistir às reuniões das Comissões, discutir perante as 
mesmas o assunto em debate, pelo prazo por elas prefixados, e enviar-lhes informações ou 
esclarecimentos por escrito. 

Parágrafo único – As informações ou esclarecimentos apresentados por escrito serão impressos com 
os pareceres, se os seus autores o requererem e a Comissão deferir. 

Art. 112 – O estudo de qualquer matéria poderá ser feito em reunião conjunta de duas ou mais 
Comissões, por iniciativa de qualquer delas, aceita pelas demais, sob a presidência do Presidente mais 
idoso. 

Parágrafo único – Nas reuniões conjuntas observar-se-ão as seguintes normas: 

a) cada Comissão deverá estar presente pela maioria absoluta de seus membros; 

b) o estudo da matéria será em conjunta, mas a votação das Comissões far-se-á separadamente, na 
ordem constante do despacho da Mesa, observado o disposto no art. 103; 

c) cada Comissão poderá ter o seu Relator, se não preferir Relator único; 

d) o parecer poderá ser em conjunto, desde que consigne o pronunciamento de cada Comissão, ou 
separadamente, se essa for a orientação preferida, mencionando, em qualquer caso, os votos vencidos, os 
votos em separado, os pelas conclusões e os com restrições, em referencia a cada Comissão. 

Art. 113 – As Comissões Permanentes e, quando couber, as Especiais serão secretariadas por 
funcionários da Secretaria do Senado Federal, na forma do Regulamento. 

Parágrafo único – A quem secretariar a Comissão compete, além da redação das Atas, a organização 
da pauta do dia e do protocolo dos trabalhos com o seu andamento. 

Art. 114 – Das reuniões das Comissões lavrar-se-ão Atas, datilografadas em folhas avulsas, todas 
rubricadas pelo Presidente. 

§ 1º – Quando, pela importância do assunto em estudo, convier o registro taquigrático dos debates, o 
Presidente solicitará ao 1º Secretário do Senado Federal as providências necessárias. 

§ 2º – Das Atas constarão:  



a) a hora e local da reunião; 

b) os nomes dos membros presentes e os dos ausentes com causa justificada, ou sem ela; 

c) a distribuição das matérias, por assuntos e Relatores;  

d) as conclusões dos pareceres lidos; 

e) referencias sucintas aos debates; 

f) os pedidos de vista, adiamento, diligências e outras providências, salvo quando não se considere 
conveniente a divulgação da matéria. 

§ 3º – As Atas serão publicadas obrigatoriamente no Diário do Congresso Nacional, dentro das 48 
horas que se seguirem à reunião, podendo, em casos excepcionais, a juízo do Presidente da Comissão, ser 
essa publicação adiada por igual prazo. 

Art. 115 – As reuniões reservadas poderão ser assistidas por Senadores, Deputados, funcionários da 
Casa em serviço e jornalistas acreditados junto ao Senado Federal. 

Art. 116 – Nas reuniões secretas, além dos membros da Comissão, só será admitida a presença de 
Senadores e pessoas convocadas. 

Art. 117 – Serão sempre secretas as reuniões para deliberar sobre: 

a) declaração de guerra ou acordo sobre a paz; 

b) tratados ou convenções com as nações estrangeiras; 

c) concessão ou negação de passagem ou permanência de forças no território nacional; 

d) indicação de nomes para os cargos a que se refere o art. 63, I, da Constituição Federal e outros 
previstos em lei; 

e) pedido de licença para processar Senador. 

§ 1º – Nas reuniões secretas, servirá como secretário da Comissão, por designação do Presidente, 
um de seus membros. 

§ 2º – A Ata, uma vez aprovada no fim da reunião, será assinada por todos os membros presentes, 
encerrada em invólucro lacrado, datado e rubricado pelo Presidente e pelo Secretário, e assim recolhida ao 
Arquivo do Senado Federal. 

Art. 118 – É facultado à Comissão dividir-se em turmas, para maior facilidade do estudo das 
matérias. O parecer, entretanto, será proferido em nome da Comissão. 

Art. 119 – Somente com autorização do Presidente da Comissão poderá qualquer funcionário prestar 
informações a pessoa que não seja Senador, sobre proposição em andamento e assunto debatido em 
Sessão reservada. 

CAPÍTULO VIII  

Dos Prazos 

Art. 120 – O prazo para pronunciamento das Comissões sobre matéria que lhes seja distribuída é de 
trinta dias para as de Constituição e Justiça e de Finanças e de quinze dias para as demais. 

§ 1º – Se a Comissão entender, por motivo justificado, não ser possível proferir o seu parecer no 
prazo estipulado neste artigo, tê-lo-á prorrogado por igual período, desde que o respectivo Presidente dê 
conhecimento do fato à Mesa, por escrito, antes da sua expiração. 

§ 2º – A comunicação nesse sentido será lida no Expediente e Publicada no Diário do Congresso 
Nacional, a fim de produzir os seus eleitos. 

§ 3º – Posterior prorrogação só poderá ser concedida por deliração do Senado Federal. 

§ 4º – O prazo para pronunciamento da Comissão renova-se pela superveniência de nova 
Legislatura. No curso da mesma Legislatura, fica interrompido pelo encerramento da Sessão Legislativa, 
continuando a correr na Sessão imediata, salvo se outro for o Relator designado para o projeto. 



§ 5º – No caso de pronunciamento de uma Comissão solicitado diretamente por outra, conforme 
previsto no § 1º do art. 102, fica sustado o prazo da Comissão consulente, começando novamente a contar-
se na data do recebimento do projeto em restituição. 

Art. 121 – O Relator tem, para a apresentação do seu relatório, a metade do prazo atribuído à 
Comissão. 

CAPÍTULO IX 

Das Emendas Apresentadas Perante as Comissões 

Art. 122 – Perante Comissão poderá apresentar emenda à proposição sujeita ao seu estudo: 

a) em qualquer caso: 

a-1) o Relator; 

a-2) outro membro da Comissão; 

b) a projeto de lei orçamentaria, qualquer Senador. 

Art. 123 – Considera-se emenda de Comissão a proposta por qualquer de seus membros e por ela 
adotada. 

Parágrafo único – Nos casos compreendidos na letra a do artigo anterior, a emenda não adotada pela 
Comissão é considerada inexistente. 

Art. 124 – Quando a proposição estiver sujeita, na forma deste Regimento, a parecer em Plenário, o 
Relator, ao proferi-lo, poderá oferecer emenda ou subemenda em nome da Comissão, apenas com a sua 
assinatura. 

Art. 125 – Estando encerrada a discussão, só é licito à Comissão subemendar as emendas 
submetidas à sua apreciação. 

Art. 126 – Em cada Comissão, a apresentação de emendas ou subemendas é limitada à matéria da 
sua competência. 

Art. 127 – As emendas e subemendas das Comissões obedecerão ao disposto no art. 226. 

Art. 128 – É permitido à Comissão apresentar subemenda consolidando as disposições das emendas 
com parecer favorável, vedada, porém, a inclusão de matéria nova. 

CAPÍTULO X  

Dos Relatores 

Art. 129 – A designação de Relator independe de reunião da Comissão e deverá ser feita dentro de 
48 horas, a partir do recebimento do projeto na Comissão. 

Art. 130 – Não poderá funcionar como Relator o autor da proposição. 

Parágrafo único – Quando se tratar de emenda oferecida pelo Relator em Plenário, o Presidente da 
Comissão designará outro Senador para relatá-la, sendo essa circunstância consignada no parecer. 

Art. 131 – Se o Relator for vencido, o Presidente da Comissão designará um dos membros em 
maioria para suceder-lhe nessa função, exceto quando o fato ocorrer apenas em relação a parte da 
proposição ou emenda, caso em que permanecerá o mesmo Relator, consignando-se o vencido, 
pormenorizadamente, no parecer. 

Art. 132 – O Presidente poderá, excepcionalmente, funcionar como Relator. 

CAPÍTULO XI 

Dos Relatórios e Pareceres 

Art. 133 – As matérias que em cada reunião devam ser objeto de estudo constarão de pauta 
previamente organizada, sendo relatadas na ordem em que nela figurem, salvo preferência concedida para 
qualquer matéria. 



Art. 134 – O relatório deverá ser oferecido por escrito, salvo nos casos em que este Regimento 
admite, por motivo justificado, parecer oral em Plenário. 

Art. 135 – Lido o relatório, se for o caso, o Relator proferirá o seu voto, favorável ou contrário à 
matéria, total ou parcialmente. 

§ 1º – Desde que a maioria dos membros presentes à reunião se manifeste de acordo com o Relator, 
o voto passará a constituir parecer. 

§ 2º – Em caso de empate, o Presidente desempatará. 

§ 3º – Conhecido o voto do Relator, qualquer membro da Comissão poderá, salvo em se tratando de 
matéria em regime de urgência, pedir vista do processo pelo prazo de sete dias, só prorrogável por 
deliberação da Comissão. 

§ 4º – Verificando a hipótese prevista no art. 131, o parecer vencedor deve ser apresentado na 
reunião ordinária imediata, salvo outra deliberação da Comissão. 

§ 5º – Os membros da Comissão que não concordarem com o parecer poderão: 

a) dar voto em separado;  

b) assinar-se vencidos; 

c) assinar-se com restrições, ou pelas conclusões, ressalvado o disposto no § 1º do art. 90. 

§ 6º – Contam-se como favoráveis os votos pelas conclusões ou com restrições. 

Art. 136 – Todo parecer deve ser conclusivo em relação à matéria a que se referir, podendo a 
conclusão ser: 

a) pela aprovação, total ou parcial; 

b) pela rejeição; 

c) pelo destaque para proposição em separado, de parte da proposição principal, quando originária 
do Senado, ou de emenda; 

d) pela apresentação de: 

d-1) projeto; 

d-2) requerimento; 

d-3) ernenda ou subemenda; 

d-4) orientação a seguir em relação à matéria. 

§ 1º – Considera-se pela rejeição o parecer pelo arquivamento, quando se referir à proposição 
legislativa. 

§ 2º – Nas hipóteses das alíneas d-1, d-2 e d-3, o parecer é considerado justificação da proposição 
apresentada, a qual terá o curso previsto neste Regimento. 

§ 3º – Quando o parecer for apresentado sobre indicação, ofício, memorial ou outro documento 
contendo sugestão ou solicitação, e for favorável à medida proposta ou solicitada, a qual dependa, para seu 
atendimento, de proposição legislativa, esta deve ser formulada em conclusão. 

§ 4º – Quando o parecer se referir a emendas ou subemendas, deve oferecer conclusão 
relativamente a cada uma. 

Art. 137 – A Comissão não emitirá parecer sobre emenda de Plenário, sem que tenha sido publicada, 
com a respectiva justificação, salvo em se tratando de matéria em regime de urgência. 

Art. 138 – O parecer conterá ementa indicativa da matéria da proposição a que se referir. 

Art. 139 – As Comissões poderão, nos seus pareceres, propor seja o assunto discutido pelo Senado 
Federal em Sessão Secreta, caso em que o respectivo processo será entregue pelo Presidente da 
Comissão ao do Senado Federal, com o devido sigilo, para seguir a matéria os trâmites regimentais. 

Art. 140 – Uma vez assinados, os pareceres serão enviados à Mesa, juntamente com as emendas 
relatadas, declarações de votos e votos em separado. 



Art. 141 – Os pareceres só serão lidos em Plenário, publicados no Diário do Congresso Nacional e 
distribuídos em avulsos depois de se manifestarem todas as Comissões a que tenha sido despachada a 
matéria, ressalvado a qualquer delas o direito de promover a publicação, para estudo dos seus membros, 
ao pé da Ata de reunião, ou em avulsos especiais. 

Art. 142 – Se o parecer concluir pedindo informações, reunião de Comissões em conjunto, audiência 
de outra Comissão, ou diligência de outra natureza, será lido em Plenário, publicado e, em seguida, 
despachado pelo Presidente, ou colocado em Ordem do Dia, para deliberação do Plenário, conforme o 
caso. 

Art. 143 – Os pareceres poderão ser proferidos oralmente em Plenário: 

a) nas matérias em regime de urgência; 

b) nas matérias incluídas em Ordem do Dia, nos termos do artigo 171 deste Regimento. 

Art. 144 – Se o parecer oral concluir pela apresentação de requerimento, projeto ou emenda, o texto 
respectivo deverá ser remetido à Mesa por escrito, assinado pelo Relator. 

CAPÍTULO XII 

Das Diligências 

Art. 145 – Para elucidação de qualquer matéria sujeita ao seu estudo, poderão as Comissões, por 
intermédio dos seus Presidentes: 

I – propor ao Senado: 

a) a convocação de Ministros de Estado; 

b) a realização das diligências que julgarem necessárias; 

II – solicitar diretamente: 

c) o pronunciamento ou a colaboração de qualquer órgão de outro Poder, inclusive dirigente de 
autarquia ou sociedade de economia mista, órgão cultural, instituição de utilidade pública ou entidade 
particular. 

§ 1º – Durante a diligência ou a consulta, interromper-se-á o prazo a que se refere o art. 120. 

§ 2º – Ao fim do prazo de um mês, será renovado, independentemente de deliberação do Senado ou 
da Comissão, a expediente relativo à diligência não cumprida. 

Art. 146 – Quando as Comissões se ocuparem de assuntos de interesse particular ou procederem a 
inquéritos, tomarem depoimentos e informações, ou praticarem outras diligências semelhantes, poderão, se 
julgarem conveniente, permitir às pessoas diretamente interessadas defender os seus direitos por escrito ou 
oralmente. Em tais casos, poderão solicitar das autoridades legislativas, judiciárias ou administrativas, bem 
como das entidades autárquicas, sociedades de economia mista e empresas concessionárias de serviços 
públicos, os documentos ou informações de que precisarem. 

CAPÍTULO XIII 

Dos Documentos Sigilosos 

Art. 147 – Observar-se-ão, no trabalho das Comissões, as seguintes normas quanto aos documentos 
de natureza sigilosa: 

a) não será licito transcrever, no todo ou em parte, nos pareceres e expediente de curso extensivo, 
documentos de natureza sigilosa; 

b) se o documento sigiloso houver sido encaminhado ao Senado em virtude de requerimento 
formulado perante a Comissão, o Presidente desta dele dará conhecimento ao requerente, em particular; 

c) se a matéria interessar à Comissão, ser-lhe-á dada a conhecer em reunião secreta; 

d) se o documento sigiloso se destinar a instruir o estudo de matéria em curso no Senado, será 
encerrado em sobrecarta, que o Presidente da Comissão rubricará e remeterá, em separado, ao Presidente 
da Comissão que a seguir deva apreciar a matéria, ou ao Presidente da Mesa, quando deva ser submetida 
ao Plenário, feita na capa do processo a devida anotação; 



e) quando o parecer contenha matéria de natureza sigilosa, será objeto dos cuidados descritos na 
alínea anterior. 

CAPÍTULO XIV 

Das Comissões de Inquérito 

Art. 148 – A Comissão de Inquérito tem por fim a apuração de fato determinado, constante do ato 
que der origem à sua criação (Constituição, artigo 53). 

Art. 149 – A criação de Comissão de Inquérito poderá ser feita: 

a) por meio de resolução de um terço da totalidade dos membros do Senado Federal nesse caráter 
formulada, com fundamento no art. 53 da Constituição; 

b) por projeto de resolução, de iniciativa de qualquer Senador ou Comissão. 

§ 1º – Na hipótese da alínea a, o ato, entregue à Mesa com o número suficiente de assinaturas, será 
considerado definitivo, sendo lido perante o Plenário e produzindo os seus efeitos a partir da publicação, 
independentemente de outra formalidade. 

§ 2º – Nos casos da alínea b, a proposição terá o tratamento dos demais projetos de resolução. 

§ 3º – Em qualquer hipótese, no ato ou no projeto de criação, devem ser indicados o número dos 
membros da Comissão, o prazo de sua duração e, com precisão, o fato ou os fatos a apurar. 

Art. 150 – No exercício das suas atribuições, a Comissão poderá determinar, dentro e fora do Senado 
Federal, as diligências que reputar necessárias, requerer a convocação de Ministros de Estado, tomar o 
depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, inquirir testemunhas sob 
compromisso, ouvir os indiciados, requisitar de repartições públicas e autarquias informações ou 
documentos de qualquer natureza e transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença. 

Art. 151 – O Presidente da Comissão de Inquérito, por deliberação desta, poderá incumbir qualquer 
dos seus membros ou funcionário da Secretaria do Senado Federal da realização de qualquer sindicância 
ou diligência necessária aos seus trabalhos. 

Art. 152 – A Comissão de Inquérito redigirá relatório, que terminará por projeto de resolução, se o 
Senado Federal for competente para deliberar a respeito, ou por conclusões, em que assinalará os 
fundamentos pelos quais não apresenta, afinal, projeto de resolução. 

Art. 153 – Se forem diversos os fatos objeto de inquérito, a Comissão dirá, em separado, sobre cada 
um, podendo fazê-lo antes mesmo de finda a investigação dos demais. 

Art. 154 – Se for determinada a responsabilidade de alguém por falta verificada, a matéria, antes de 
submetida ao Plenário, irá à Comissão de Constituição e Justiça, que proporá as providências cabíeis, em 
projeto de resolução ou emenda, ao que a Comissão de Inquérito haja oferecido. 

Art. 155 – A incumbência da Comissão de Inquérito termina com o transcurso do respectivo prazo, 
salvo prorrogação, que poderá ser concedida: 

a) pelo voto do Plenário, por proposta do Presidente da Comissão ou de qualquer de seus membros; 

b) por deliberação de um terço ou mais dos membros do Senado Federal, comunicada à Mesa em ato 
escrito, com as respectivas assinaturas, o qual será lido em Plenário e publicado. 

Art. 156 – Nos atas processuais aplicar-se-ão, subsidiariamente, as disposições do Código de 
Processo Penal. 

TÍTULO VI   

Das Sessões 

CAPÍTULO I 

Da Natureza das Sessões 

Art. 157 – As Sessões do Senado serão: 

I – Preparatórias, na forma prevista neste Regimento; 



II – Ordinárias, as de qualquer Sessão Legislativa, realizadas em todos os dias úteis, exceto nos 
sábados, à hora fixada no art. 158; 

III – Extraordinárias, as realizadas em dia ou hora diversos dos prefixados para as ordinárias; 

IV – Especiais, as realizadas para comemorações ou homenagens excepcionais. 

CAPÍTULO II 

Da Sessão Pública 

SEÇÃO I 

Da Abertura e Duração 

Art. 158 – A Sessão Ordinária terá início às quatorze horas e 30 minutos, pelo relógio do Plenário, 
presentes no recinto, pelo menos, dezesseis Senadores, e durará no máximo quatro horas, salvo 
prorrogação. 

§ 1º – Verificada, àquela hora, inexistencia de número, o Presidente, ocupando o seu lugar, declarará 
que não pode haver Sessão, designando a Ordem do Dia para a Sessão seguintes. O 1º Secretário 
despachará o expediente, independentemente de leitura, e dar-lhe-á publicidade no Diário do Congresso 
Nacional. 

§ 2º – No expediente a que se refere a parte final do parágrafo anterior, não poderá figurar proposição 
que dependa de apreciação do Plenário. 

§ 3º – Havendo, na Ordem do Dia, matéria relevante que o justifique, a Mesa poderá aguardar até 
trinta minutos a existência de número para a abertura da Sessão. 

SEÇÃO II 

Da Leitura e Aprovação da Ata 

Art. 159 – Aberta a Sessão, será lida e posta em discussão a Ata da anterior. 

§ 1º – Será também lida e posta em discussão a Ata da reunião a que se refere o § 1º do artigo 
anterior. 

§ 2º – Na discussão, qualquer Senador poderá usar da palavra, acusando omissão ou erro na Ata, ou 
fazendo inserir declaração de voto. 

§ 3º – As reclamações serão resolvidas conclusivamente pelo Presidente. 

§ 4º – As declarações e reclamações sobre a ata não excederão, na sua totalidade, 15 minutos. Ao 
fim desse prazo, se ainda houver oradores, o Presidente dará a ata por aprovada e fará inscrever os 
Senadores que sobre ela desejem usar da palavra para o tempo previsto no art. 181. 

§ 5º – Havendo em Ordem do Dia matéria em regime de urgência, nos termos do parágrafo único do 
art. 328, as reclamações e observações sobre a ata deverão ser formuladas por escrito. 

Art. 160 – Para votação da Ata, o quorum é de dezesseis Senadores. 

SEÇÃO III 

Da Hora do Expediente 

Art. 161 – Aprovada a Ata, o 1º Secretário procederá à leitura do Expediente, na forma do art. 51, 
letra d. 

Art. 162 – Constituem matéria da Hora do Expediente: 

a) a apresentação de projeto, indicação, parecer, ou requerimento não relacionado com as 
proposições constantes da Ordem do Dia; 

b) as comunicações enviadas à Mesa pelos Senadores; 

c) os pedidos de licença dos Senadores; 

d) os ofícios, moções, mensagem, telegramas, cartas, memoriais recebidos da Câmara dos 
Deputados, de outro órgão do poder público ou de particulares. 



Parágrafo único – Não será lido, nem objeto de comunicação, em Sessão pública, documento de 
caráter sigiloso, observando-se, quanto ao expediente dessa natureza recebido pelo Senado Federal, as 
seguintes normas: 

a) se o expediente sigiloso houver sido remetido ao Senado Federal a requerimento de Senador ou 
em atenção a manifestação do Plenário, o Presidente da Mesa dele dará conhecimento, em particular, ao 
requerente; 

b) se a solicitação houver sido formulada em Comissão, ao Presidente desta será encaminhada, em 
sobrecarta fechada e rubricada pelo Presidente da Mesa;  

c) se o documento se destinar a instruir o estudo de matéria em curso no Senado Federal, transitará 
em sobrecarta fechada, que o Presidente da Mesa ou da Comissão que dele tomar conhecimento rubricará, 
feita na capa do processo a devida anotação. 

Art. 163 – O tempo que se seguir à leitura dos documentos referidos no artigo anterior, até o fim do 
prazo previsto no § 1º, será destinado aos oradores da Hora do Expediente. 

§ 1º – Esta parte da Sessão, que normalmente corresponderá à primeira hora, contada desde a 
abertura, será automaticamente prorrogada por meia hora, se houver orador na tribuna, para que conclua o 
seu discurso. 

§ 2º – Se, porém, algum Senador, antes do término da primeira hora, solicitar da Mesa inscrição para 
manifestação de pesar, comemoração ou comunicação inadiável, ou justificação de projeto a apresentar, 
terá preferência sobre o orador que estiver na tribuna, na hipótese do parágrafo anterior, para a 
prorrogação, sendo aquele advertido com cinco minutos de antecedência. 

§ 3º – Havendo mais de uma inscrição para o fim previsto no parágrafo anterior, a Mesa dividirá 
igualmente entre os inscritos o tempo da prorrogação. 

§ 4º – Se os oradores inscritos na forma do § 2º, na totalidade, desejarem fazer uso da palavra por 
prazo inferior ao da prorrogação, a diferença será contada em favor do orador do Expediente, sem 
interrupção do seu discurso. 

§ 5º – Se o orador da primeira Hora do Expediente não puder concluir o seu discurso na prorrogação, 
poderá fazê-la depois da Ordem do Dia, com preferência sobre os demais inscritos. 

§ 6º – Se a Sessão for levantada por motivo de pesar, sem que tenham feito uso da palavra os 
oradores inscritos, terão estes preferência para falar na Sessão seguinte, na mesma hora. Essa preferência, 
todavia, só prevalecerá uma vez. 

§ 7º – Havendo na Ordem do Dia matéria urgente compreendida no art. 328, parágrafo único, não 
serão permitidos oradores no Expediente. 

Art. 164 – O tempo destinado aos oradores do Expediente poderá ser dedicado a comemoração 
especial, em virtude de deliberação do Senado Federal (art. 196), sendo nesse caso observadas as 
seguintes normas: 

a) as inscrições especiais para a comemoração prevalecem sobre as normais; 

b) na prorrogação da Hora do Expediente, feita automaticamente, se ainda restarem oradores para a 
comemoração, a palavra a eles será concedida preferencialmente a outros; 

c) ao fim do tempo correspondente à prorrogação, será encerrada a comemoração, ainda que haja 
orador na tribuna e Senadores inscritos para o mesmo fim; 

d) se o tempo normal da Hora do Expediente não for consumido pela comemoração, serão atendidos 
os inscritos normais da Sessão, na forma do disposto no art. 17. 

Art. 165 – Terminados os discursos do Expediente, serão lidos os papéis que existirem sobre a mesa 
para esse fim, chegados após a fase referida no art. 161. 

Parágrafo único – Havendo, entre os documentos a que se refere este artigo, requerimentos a votar, 
se mais um Senador pedir a palavra para encaminhar a votação, esta ficará adiada para o fim da Ordem do 
Dia. 

SEÇÃO IV 

Ordem do Dia  



a) Do Início 

Art. 166 – Finda a Hora do Expediente, com ou sem prorrogação, passar-se-á à Ordem do Dia. 

b) Da Finalidade da Ordem do Dia 

Art. 167 – A Ordem do Dia é destinada ao debate e à votação das matérias programadas para as 
deliberações da Sessão respectiva. 

c) Da Organização e da Divulgação da Ordem do Dia 

Art. 168 – As matérias serão dadas para Ordem do Dia segundo sua antiguidade e importância a 
juízo do Presidente, observada a seguinte ordem de colocação: 

1º) a matéria de que trata o parágrafo único do art. 328; 

2º) a matéria em continuação de votação; 

3º) a matéria em regime de urgência, na seguinte forma: 

a) a da urgência da letra b do art. 330; 

b) a da urgência da letra c do art. 330. 

4º) a matéria em tramitação normal, na seguinte ordem:  

a) a matéria em fase de votação; 

b) a em fase de discussão. 

§ 1º – No grupo das matérias constantes do item 3º, a, em fase de votação, terá precedência sobre a 
em discussão; a de discussão em curso sobre a de discussão ainda não iniciada; em igualdade de 
condições, segundo a maior antiguidade de urgência. 

§ 2º – Nos casos previstos no item 4º, a precedência será a seguinte: 

1 – redações finais, obedecida a precedência vigente para as respectivas proposições; 

2 – proposições da Camara; 

3 – proposições do Senado Federal, sendo: 

a) as em discussão unica; 

b) as em segunda discussão; 

c) as em primeira discussão. 

4 – em qualquer grupo, a matéria de discussão em curso terá precedência sobre a de discussão 
ainda não iniciada; e, em igualdade de condições, a mais antiga no Senado Federal sobre a mais recente. 

§ 3º – Quando na mesma Ordem do Dia figurem proposições regulando a mesma matéria ou 
matérias correlatas (art. 255), a proposição preferida pela Comissão competente para o estudo do seu 
mérito antecederá as demais, de maneira que o pronunciamento do Plenário sobre aquela prejulgue estas. 

§ 4º – Ao ser designada a Ordem do Dia, qualquer Senador poderá sugerir ao Presidente a inclusão 
de matéria em condições de nela figurar, nos termos do art. 170. 

Art. 169 – A Ordem do Dia será anunciada no ato do encerramento de uma Sessão para a seguinte, 
salvo na última. Será Publicada no Diário do Congresso Nacional e impressa em avulsos, que serão 
distribuídos antes de se iniciar a Sessão respectiva. 

Parágrafo único – Quando se tornar impossível a impressão dos avulsos da Ordem do Dia, poderão 
ser mimeografados. 

Art. 170 – A matéria dependente de pronunciamento das Comissões só será incluída em Ordem do 
Dia depois de emitidos todos os pareceres, lidos no Expediente, publicados no Diário do Congresso 
Nacional e distribuídos em avulsos, observado o interstício de que trata o art. 273. 

Art. 171 – A inclusão em Ordem do Dia, independentemente de parecer, só poderá dar-se nas 
seguintes hipóteses: 

I – por deliberação do Senado Federal: 



a) se, transcorridos os prazos regimentais para o pronunciamento das Comissões, estas não 
houverem oferecido os seus pareceres; 

b) quando se tratar de proposição de Sessão Legislativa anterior;  

II – por ato do Presidente: 

a) quando, tratando-se de projeto de lei ânua, ou de crédito decorrente de mensagem do Presidente 
da República, faltarem apenas oito dias para o encerramento da Sessão Legislativa; 

b) em relação a projeto de orçamento, quando faltarem apenas trinta dias para o término do prazo 
constitucional da sua elaboração; 

c) quanto a veto do Prefeito do Distrito Federal, se faltarem cinco dias para se esgotar o período para 
o pronunciamento do Senado Federal ou a Sessão Legislativa. 

d) quanto a projeto que tenha por fim prorrogar prazo de lei vigente, se faltarem dez dias para o 
término desse prazo. 

§ 1º – A matéria nas condições previstas nas alíneas c e d será incluída na Ordem do Dia com 
precedência sobre qualquer outra, ainda que em regime de urgência e com votação iniciada, salvo o 
disposto no parágrafo único do art. 328. 

§ 2º – Sobre projeto incluído em Ordem do Dia, em qualquer das hipóteses previstas nos nº I e II, as 
Comissões se pronunciarão oralmente em Plenário, se não preferirem enviar por escrito os seus pareceres 
ao ser anunciada a matéria. 

§ 3º – Encerrada a discussão de projeto compreendido nas letras a e b do nº I, com a apresentação 
de emendas, voltará ele às Comissões, para que sobre as mesmas se pronunciem, retornando o rito normal 
previsto neste Regimento. Se não houver emendas, efetuar-se-á Imediatamente a votação. 

§ 4º – Nos casos das alíneas a, b e d do nº II, o projeto emendado volta à Ordem do Dia na Sessão 
seguinte, salvo se o encerramento da discussão for na última Sessão da Sessão Legislativa ou do prazo, 
caso em que as Comissões deverão pronunciar-se imediatamente sobre as emendas. 

§ 5º – Quando, na hipótese da letra a do nº I, o projeto houver sido distribuído a diversas Comissões, 
tendo uma delas excedido o prazo regimental para seu pronunciamento, a matéria será encaminhada 
imediatamente à Comissão que se lhe deva seguir no seu exame. Incluída a matéria oportunamente em 
Ordem do Dia, sem parecer da Comissão, a esta cumpre manifestar-se oralmente em Plenário. 

§ 6º – Se, ao ser chamada a emitir parecer, na forma prevista no § 2º, a Comissão que houver 
excedido o prazo requerer diligência, sendo esta deferida, o seu pronunciamento dar-se-á em Plenário, 
após o cumprimento do requerido. 

§ 7º – Se, em caso previsto no § 5º, uma das Comissões que receba o projeto, a seguir, considerar 
indispensável, antes do seu parecer, o pronunciamento da que houver excedido o prazo, a proposta nesse 
sentido será submetida à deliberação do Plenário. 

Art. 172 – Nenhum projeto poderá ficar sobre a mesa por mais de um mês, nem figurar na Ordem do 
Dia, salvo os que, pelo voto do Plenário, tiverem seu julgamento adiado. 

d) Da Ordem do Dia Constituída de Trabalhos das Comissões 

Art. 173 – Não havendo matéria com votação iniciada na Sessão anterior ou de caráter urgente a ser 
submetida ao Plenário, o Presidente poderá designar, para a Ordem do Dia, Trabalhos das Comissões. 

Art. 174 – Na última Sessão Legislativa Ordinária de cada Legislatura, poderá a Mesa, por 
deliberação do Plenário, no mes que preceder a eleições com que se constituirá a nova Legislatura do 
Congresso Nacional ou por períodos de quinze dias, no prazo de três meses, designar, para Ordem do Dia, 
Trabalhos das Comissões. 

Parágrafo único – Igual orientação poderá ser adotada na proximidade das eleições presidenciais. 

Art. 175 – Quando a Ordem do Dia for constituída de Trabalhos das Comissões, a Sessão do 
Plenário encerrar-se-á ao findar a Hora do Expediente ou sua prorrogação. 

e) Do Quorum 

Art. 176 – As deliberações do Senado serão tomadas por maioria de votos, presentes, pelo menos, 
32 Senadores, salvo nos casos em que a Constituição ou este Regimento exige quorum especial e nos de 
matéria compreendida nos nº I e II dos arts. 211 e 212. 



Art. 177 – Na Ordem do Dia, ocorrendo a falta de número para as deliberações, verificada por meio 
de chamada nominal, passar-se-á à matéria em discussão. 

§ 1º – Esgotada a matéria em discussão, e ainda faltando número para as votações, a Mesa poderá, 
no caso de figurar na Ordem do dia matéria que, pela sua relevância, o justifique, suspender a Sessão por 
prazo não superior a trinta minutos, ou conceder a palavra a Senador que dela queira fazer uso. 

§ 2º – Sobrevindo, posteriormente, a existência de número para deliberação, voltar-se-á à matéria em 
votação, interrompendo-se o orador que estiver na tribuna, salvo se estiver discutindo proposição em regime 
de urgência e a matéria a votar não estiver nesse regime. 

§ 3º – Em qualquer fase dos trabalhos, estando no recinto menos de dezesseis Senadores, será 
encerrada a Sessão, adiada para a seguinte toda a matéria restante da Ordem do Dia. 

Art. 178 – Nos casos previstos no § 1º do art. 177, as proposições constantes da Ordem do Dia que 
não puderem ser apreciadas serão incluídas na Sessão seguinte, com precedência sobre outras dos grupos 
a que pertençam, segundo a discriminação do art. 168. 

f) Da Sequência dos Trabalhos da Ordem do Dia 

Art. 179 – A ordem estabelecida pelo Presidente para as discussões ou deliberações do dia não 
poderá ser alterada senão: 

a) para posse de Senador; 

b) para leitura de mensagem, oficio ou documento sobre matéria urgente; 

c) para pedido de urgência, nos termos do art. 328, parágrafo único; 

d) em virtude da deliberação do Senado Federal no sentido de adiamento, preferência ou inversão da 
Ordem do Dia; 

e) pela retirada de qualquer matéria, para cumprimento do disposto no art. 47, I, parte final; 

g) Da Inversão da Ordem do Dia 

Art. 180 – A inversão da Ordem do Dia, que dependerá sempre de deliberação do Plenário, requerida 
antes de anunciada a primeira matéria, tem por fim a apreciação das proposições dela constantes na ordem 
inversa da respectiva colocação. 

Parágrafo único – Só se concederá a inversão da Ordem do Dia se a nova seriação das matérias não 
contrariar o disposto no art. 168. 

h) Do Tempo Posterior à Ordem do Dia 

Art. 181 – O tempo que restar até o fim da Sessão, depois de ultimado o estudo das matérias da 
Ordem do Dia, será franqueado aos oradores para esse fim inscritos, na forma do disposto no art. 15, nº IX. 

Parágrafo único – Não é permitido falar depois da Ordem do Dia, se esta for destinada a Trabalhos 
das Comissões. 

SEÇÃO V  

Do Término do Tempo da Sessão 

Art. 182 – Preenchido o tempo da Sessão, ou ultimados a Ordem do Dia e os discursos posteriores a 
esta, o Presidente encerrará a Sessão. 

Parágrafo único – Na primeira hipótese, não havendo prorrogação, e permitido ao Senador que 
estiver falando concluir o seu discurso na Sessão seguinte, com prioridade de inscrição, e pelo prazo a que 
ainda tiver direito. 

Art. 183 – Se o término do tempo da Sessão ocorrer quando Iniciada uma votação, esta será 
ultimada independentemente de pedido de prorrogação. Tratando-se, porém, de proposição votada por 
artigos ou de emendas em votação, uma a uma, e restando, ainda, mais de dois artigos ou de duas 
emendas, a votação a ultimar será apenas a da parte anunciada, antes de se esgotar o prazo da Sessão. 

SEÇÃO VI 

Da Prorrogação da Sessão 

Art. 184 – A prorrogação poderá ser concedida até o momento do término do tempo da Sessão; 



a) por proposta do Presidente, de oficio; 

b) a requerimento de qualquer Senador. 

§ 1º – Se houver orador na tribuna, o Presidente o interromperá para consulta ao Plenário sobre a 
prorrogação. 

§ 2º – A proposta ou o requerimento de prorrogação não terá encaminhamento de votação e será 
votada sempre pelo processo simbólico. 

§ 3º – O esgotamento da hora não interrompe a votação da prorrogação, 

§ 4º – A prorrogação será sempre por prazo fixo. 

§ 5º – Antes de terminada uma prorrogação, poderá ser requerida outra. 

§ 6º – Concedida a prorrogação, o seu prazo não poderá ser restringido, salvo por falta de matéria a 
tratar e de número para o prosseguimento da Sessão. 

Art. 185 – Havendo prorrogação e número legal, votar-se-ão as matérias cuja discussão esteja 
encerrada. Caso contrário, ficarão adiadas as votações, dispensada a chamada. 

SEÇÃO VII 

Da Assistencia à Sessão 

Art. 186 – Os funcionários da Secretaria a serviço da Mesa assistirão às Sessões públicas, 
desempenhando as incumbências que por elas lhes forem cometidas. 

Art. 187 – Em Sessão pública somente serão admitidos no Plenário e na sala anexa, além dos 
Senadores, os funcionários em objeto de serviço e os Deputados Federais. 

§ 1º – E vedado ao Suplente não em exercício o ingresso no recinto das Sessões. 

§ 2º – Não é permitida a presença na bancada da imprensa durante a Sessão de pessoa a ela 
estranha. 

Art. 188 – E permitido a qualquer pessoa, vestida decentemente, assistir às Sessões públicas do 
lugar que lhe for reservado, desde que se encontre desarmada e se conserve em silêncio, sem dar qualquer 
sinal de aplauso ou de reprovação ao que se passar na Sessão. 

SEÇÃO VIII 

Da Divulgação das Sessões pela Fotografia, Irradiação, Filmagem e Televisão 

Art. 189 – A colheita de reportagem fotográfica no recinto, a irradiação sonora, a filmagem e a 
transmissão, em televisão, das Sessões do Senado Federal dependerão de autorização da Mesa, em cada 
caso. 

CAPÍTULO III 

Da Sessão Extraordinária 

Art. 190 – A Sessão Extraordinária será convocada de oficio pelo Presidente, ou por deliberação do 
Senado Federal, e terá o mesmo rito e duração da Ordinária. 

Art. 191 – Na Sessão Extraordinária, o Expediente será por trinta minutos, improrrogáveis. 

Art. 192 – O Presidente prefixará dia, hora e Ordem do Dia para a Sessão Extraordinária, dando-os a 
conhecer, previamente, ao Senado Federal em Sessão, ou pelo Diário do Congresso Nacional. Nesta ultima 

hipótese, haverá também comunicação telegráfica aos Senadores. 

§ 1º – Em casos de extrema urgencia, a convocação, feita fora de Sessão, poderá ser comunicada 
aos Senadores pelo telefone. 

§ 2º – Não é obrigatória a inclusão, na Ordem do Dia da Sessão Extraordinária, de matéria de Sessão 
anterior, ainda que em regime de urgência ou em curso de votação. 

CAPÍTULO IV 



Da Sessão Secreta 

Art. 193 – A Sessão Secreta será convocada pelo Presidente, de ofício ou mediante requerimento. 

§ 1º – A finalidade da Sessão Secreta deverá figurar expressamente no requerimento, mas não será 
divulgada, assim como o nome do requerente. 

§ 2º – Recebido o requerimento, o Senado Federal passará a funcionar secretamente para a sua 
discussão e votação. Se aprovado, a Sessão Secreta, quando não se realize em prosseguimento, será 
convocada para o mesmo dia, ou para o dia seguinte, desde que o requerimento não haja prefixado a data. 

§ 3º- Antes de se iniciarem os trabalhos, o Presidente fará sair das salas, das tribunas, galerias e 
respectivas dependências todas as pessoas estranhas, inclusive funcionários da Casa. 

§ 4º – No início dos trabalhos, deliberar-se-á se o assunto que motivou a convocação deverá ser 
tratado secreta ou publicamente, não podendo o debate a esse respeito exceder a primeira hora, nem cada 
orador que nele tomar parte falar mais de uma vez, nem por mais de dez minutos. No primeiro caso, 
prosseguirão os trabalhos secretamente; no segundo, serão eles levantados para que o assunto seja 
oportunamente submetido à Sessão Pública. 

§ 5º – Antes de encerrar-se uma Sessão Secreta, o Plenário resolverá, por simples votação e sem 
debate, se deverão ser conservados em sigilo ou publicados o seu resultado e o nome ou nomes dos que 
requereram a sua convocação. 

§ 6º – A duração da Sessão Secreta, salvo prorrogação, será a da Ordinária. 

§ 7º – Em Sessão Secreta, salvo se determinada pela Constituição, o Senado Federal poderá 
deliberar sejam os debates tomados pela Taquigrafia, arquivando-se o respectivo apanhado, em caráter 
sigiloso, juntamente com a ata e demais documentos. Nesse caso, será admitido junto à Mesa o seu 
assessor.  

§ 8º – Nos casos previstos no art. 139, na Sessão Secreta se resolverá se deve ou não ser dada 
publicidade à sua deliberação e bem assim aos pareceres e demais documentos constantes do processo. 

Art. 194 – Transformar-se-á em secreta a Sessão quando o Senado Federal o deliberar e, 
obrigatoriamente, quando tiver de pronuncias-se sobre: 

a) declaração de guerra; 

b) acordo sobre a paz. 

c) perda de mandato de Senador, nos casos de que trata o § 2º do art. 48 da Constituição; 

d) escolha prevista no art. 341. 

§ 1º – Terminada a deliberação ou esgotado o tempo da Sessão, esta voltará a ser pública, para 
prosseguimento dos trabalhos ou para designação da Ordem do dia da Sessão seguinte, conforme o caso. 

§ 2º – O tempo despendido em Sessão Secreta não será descontado na duração total da Sessão. 

Art. 195 – Somente em Sessão Secreta poderá ser dado a conhecer ao Plenário documento de 
natureza sigilosa. 

CAPÍTULO V 

Da Sessão Especial 

Art. 196 – A juízo do Presidente, ou por deliberação do Plenário, a requerimento de, pelo menos, seis 
Senadores, o Senado Federal poderá realizar Sessão Especial, ou interromper Ordinária, para 
comemoração ou recepção de altas personalidades. 

§ 1º – A Sessão Especial independe de número e será convocada por meio de comunicação do 
Presidente ao Plenário ou publicação no Diário do Congresso Nacional. 

§ 2º – Na Sessão Especial só poderão falar os oradores previamente designados pela Mesa. 

§ 3º – A Sessão referida neste artigo poderá ser realizada no edifício da Camara dos Deputados 
simultaneamente com a Sessão Especial que esta celebre para o mesmo fim, mediante entendimento entre 
as respectivas Mesas. 



§ 4º – O parlamentar estrangeiro será recebido em Plenário se o Parlamento do seu pais der 
tratamento igual aos congressistas brasileiros que o visitem. 

TITULO VII 

Das Atas e dos Anais 

CAPÍTULO I 

 Das Atas 

Art. 197 – Da cada Sessão do Senado, exceto as Especiais, lavrar-se-á Ata sucinta, que deverá 
conter o nome de quem a tenha presidido, o número de Senadores presentes e ausentes, e uma súmula 
dos trabalhos e do expediente lido. 

§ 1º – A Ata será submetida à deliberação do Plenário na Sessão Ordinária ou Extraordinária 
seguinte, salvo o disposto no art. 203. 

§ 2º – Depois de aprovada, a ata será assinada pelo Presidente, 1º e 2º Secretários. 

§ 3º – Não havendo Sessão por  falta de número, lavrar-se-á Ata de reunião, mencionando-se os 
nomes do Presidente e dos Senadores que comparecerem, bem como o expediente despachado. 

Art. 198 – E permitido fazer  inserir, em resumo, na Ata sucinta, declaração de voto de qualquer 
Senador. 

Art. 199 – Será também elaborada de cada Sessão e Publicada no Diário do Congresso Nacional Aia 
circunstanciada, contendo os incidentes, debates, declarações do Presidente, listas de presença, ausência 
e chamada, e texto das matérias lidas ou votadas. 

Art. 200 – Os discursos serão publicados, em regra, na ata impressa da Sessão em que tenham sido 
proferidos. 

§ 1º – Quando requisitado o discurso pelo orador, para revisão, não seja restituido a tempo de ser 
incluido na Ata impressa da Sessão respectiva, nesta figurará, no lugar a ele correspondente, nota 
explicativa a respeito. 

§ 2º – Se, ao fim de trinta dias, o discurso não houver sido restituído, a sua publicação se fará pela 
cópia arquivada nos serviços taquigráficos, com a nota de que não foi revisto pelo orador. 

Art. 201 – Da Ata Publicada no Diário do Congresso Nacional constarão: 

I – por extensão: 

a) as mensagens as oficios do Governo ou da Câmara dos Deputados, salvo quando relativos a 
comunicações de sanção de projetos ou devolução de autógrafos; 

b) os vetos do Prefeito do Distrito Federal; 

c) as proposições legislativas, informações oficiais, discursos e declarações de voto. 

ll – em súmula, todos os demais papéis lidos no Expediente, salvo deliberação do Senado Federal ou 
determinação do Presidente, se a relevância do assunto justificar a publicação integral. 

§ 1º – As informações e documentos de caráter sigiloso não terão publicidade. 

§ 2º – É permitido ao Senador, quando houver de falar no Expediente, ou no término da Sessão, em 
declaração de voto ou em explicação pessoal, enviar à Mesa, para publicação no Diário do Congresso 
Nacional e inclusão nos Anais, o discurso que deseje proferir, dispensada a sua leitura. 

§ 3º – Quando o esclarecimento da Mesa sobre questão regimental ou o discurso de algum Senador 
forem lidos, constará da Ata impressa a Indicação de o terem sido. 

§ 4º – A Ata impressa referirá, em cada momento, à substituição ocorrida em relação à Presidência 
da Sessão. 

Art. 202 – A transcrição de documento não sigiloso, na seção referente ao Senado Federal do Diário 
do Congresso Nacional, é permitida: 

1 – quando constituir parte integrante de discurso de Senador; 

2 – quando aprovada pelo Plenário. 



Parágrafo único – Se o documento corresponder a mais de cinco páginas do Diário do Congresso 
Nacional, o espaço excedente desse limite deverá ser custeado pelo orador ou requerente. 

Art. 203 – A Ata da última Sessão de qualquer Sessão Legislativa será submetida à aprovação da 
Casa, com qualquer numero de presentes, antes de levantada a Sessão. 

Art. 204 – A Ata da Sessão Secreta será redigida pelo 2º Secretário, aprovada com qualquer número 
antes de levantada a Sessão, assinada pela Mesa, fechada em invólucro lacrado e rubricado pelo 1º e 2º 
Secretários, com a data da Sessão, e recolhida ao Arquivo do Senado Federal. 

Parágrafo único – Será permitido ao Senador que houver participado dos debates em Sessão Secreta 
reduzir a escrito, em prazo não excedente de 24 horas, o seu discurso, para ser arquivado com a Ata e os 
documentos referentes à Sessão, em segunda sobrecarta, igualmente lacrada, a qual se anexará ao 
invólucro mencionado neste artigo. 

CAPÍTULO II 

Dos Anais 

Art. 205 – Os trabalhos das Sessões serão organizados por ordem cronológica em Anais, para 
distribuição aos Senadores. 

TÍTULO VIII 

Das Proposições 

CAPITULO I 

Espécies 

Art. 206 – Consistem as proposições a serem objeto de deliberação do Senado Federal em: 

I – Projetos; 

II – Requerimentos; 

III – Indicações; 

IV – Pareceres; 

V – Emendas. 

SEÇÃO I 

Dos Projetos 

Art. 207 – Os projetos compreendem: 

a) projetos de lei, referentes à matéria da competencia do Congresso Nacional, com sanção do 
Presidente da República (Constituição, art. 65); 

b) projetos de decreto legislativo, contendo matéria da competência exclusiva do Congresso Nacional 
(Constituição, art. 66 e art. 77, §§ 1º e 3º); 

c) projetos de resolução sobre matéria da competência privativa do Senado Federal. 

SEÇÃO II 

Dos Requerimentos 

a) Disposições Gerais 

A-1) Dos Requerimentos em Geral 

Art. 208 – O requerimento poderá ser oral ou escrito. O primeiro independe de apoiamento e tem 
solução imediata. 

Parágrafo único – É licito, entretanto, ao Senador formular por escrito o requerimento que, 
regimentalmente, possa ser oral. Nessa hipótese, o requerimento não fica sujeito às exigências 
estabelecidas para os escritos. 



Art. 209 – O requerimento escrito, quando não sujeito à discussão, pode ser fundamentado 
oralmente, mediante prévia inscrição, na forma do disposto no art. 17. 

Art. 210 – A nenhum Senador será permitido fazer o seu requerimento de outro depois de retirado. 
Querendo reproduzir a matéria, usará da iniciativa que lhe compete. 

A-2) Do Requerimento Oral 

Art. 211 – Será oral o requerimento: 

I – despachado pelo Presidente: 

a) de posse do Senador; 

b) de leitura de qualquer matéria sujeita ao conhecimento do Plenário; 

c) de retificação da Ata; 

d) de isenção de declaração de voto em Ata; 

e) de observância de dispositivo regimental; 

f) de retirada, pelo autor, de qualquer requerimento; 

g) de preenchimento de vaga em Comissão; 

h) de inclusão, em Ordem do Dia, de matéria em condições regimentais de nela figurar (art. 170); 

i) de informações sobre a ordem dos trabalhos. 

II – dependente de votação de 16 Senadores, no minimo: 

j) de prorrogação da Hora do Expediente; 

k) de prorrogação da hora da Sessão; 

l) de permissão para falar sentado. 

III – dependente de votação de 32 Senadores, no mínimo: 

m) de prorrogação de prazo para apresentação de parecer; 

n) de dispensa de intersticio e prévia distribuição de avulso para inclusão de determinada matéria em 
Ordem do Dia; 

a) de pronunciamento de Plenário sobre decisão da Mesa em questão de ordem; 

p) de dispensa de publicação de redação final, para imediata apreciação desta; 

q) de Senador ou Comissão, no sentido de se solicitar de órgão estranho ao Senado Federal a 
remessa de documentos. 

A-3) Do Requerimento Escrito 

Art. 212 – É escrito o requerimento: 

I – Dependente de despacho do Presidente: 

a) de Comissão ou Senador, solicitando informações oficiais; 

b) de Comissão ou Senador, solicitando a publicação no Diário do Congresso Nacional, de 
informações oficiais; 

II – Dependente apenas de votação de 16 Senadores, no mínimo: 

c) de Comissão, pedindo audiência de outra, sobre qualquer assunto; 

d) de Comissão, solicitando reunião em conjunto com outra; 

e) de inserção em ata de voto de pesar; 

f) de levantamento de Sessão por motivo de pesar; 

g) de não realização de Sessão em determinado dia; 

III – Dependente apenas de votação de 32 Senadores, no mínimo; 

h) de licença de Senador; 



i) de remessa a determinada Comissão de matéria despachada a outra; 

j) de audiência de uma Comissão sobre determinada matéria; 

k) de discussão e votação de matéria por títulos, capítulos, seções, grupos de artigos ou de emendas; 

l) de adiamento de discussão ou de votação; 

m) de encerramento de discussão; 

n) de votação por determinado processo; 

o) de votação em globo, ou parcelada; 

p) de preferência; 

q) de inversão da Ordem do Dia; 

r) de urgência; 

s) de retirada de projeto, indicação ou emenda pelo autor; 

t) de destaque de dispositivo ou emenda para aprovação, rejeição ou constituir projeto em separado; 

u) de destaque de disposição ou emenda para votação em separado; 

v) de audiência de órgão estranho ao Senado Federal sobre matéria cujo estudo interesse à Casa; 

w) de prorrogação de prazo de posse de Senador ou Suplente; 

x) de audiência de órgão estranho ao Senado Federal sobre matéria não constante da Ordem do Dia; 

IV – Dependente de apoiamento, discussão e votação, com a presença, no minimo, de 32 Senadores; 

y) de publicação de documento na Diário do Congresso Nacional e transcrição nos Anais do Senado 
Federal. 

z) de comparecimento de Ministro de Estado para prestar informações; 

z-1) de inclusão em Ordem do Dia de matéria que não tenha tido parecer no prazo regimental; 

z-2) de retirada de matéria da Comissão que não tenha oferecido parecer no prazo regimental, para 
remessa a outra; 

z-3) de constituição de Comissão Especial ou Mista; 

z-4) de representação do Senado Federal por Comissão externa;  

z-5) de Sessão Extraardinária, Especial ou Secreta; 

z-6) de transformação da Sessão Ordinária em Secreta ou Especial; 

z-7) de voto de aplauso ou semelhantes; 

z-8) de tramitação em conjunto de proposições sobre matéria idêntica ou correlata; 

z-9) de prorrogação de prazo de Comissão Especial, Mista ou de Inquérito; 

z-10) de remessa de documentos a órgão estranho ao Senado Federal; 

b) Disposições Especiais 

b-1) Do Requerimento de Informações 

Art. 213 – O requerimento de informações obedecerá às seguintes normas: 

a) só será dirigido à autoridade que possa ser objeto de processo de responsabilidade pelo seu não 
atendimento, salvo em se tratando de pedido de pronunciamento sobre proposição em curso no Senado 
Federal ou de subsídios para o estudo de qualquer matéria; 

b) só se referirá a ato de outro Poder, no exercício de suas atribuições constitucionais ou legais, 
suscetivel de fiscalização pelo Poder Legislativo; 

c) não poderá conter pedido de providências, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre 
propósitos da autoridade a quem se dirija. 



§ 1º – Indeferido o pedido, ou não publicado no Diário do Congresso Nacional o despacho até 72 
horas depois de formulado o requerimento, poderá seu autor renová-lo para deliberação do Plenário, depois 
de ouvida a Comissão de Constituição e Justiça. 

§ 2º – Recebidas as informações, publicadas no Diário do Congresso Nacional, em resumo ou por 
extenso, a juizo da Mesa, serão arquivadas, depois de dadas a conhecer ao requerente, a quem se 
fornecerá cópia, se o desejar. Quando se destinarem à elucidação de matéria pertinente a proposição em 
curso no Senado Federal, serão incorparadas ao respectivo processo. 

b-2) Do Requerimento de Homenagem de Pesar 

Art. 214 – Voto de pesar só é admissível por motivo de luto nacional, decretado pelo Poder 
Executivo, ou por falecimento de: 

1) pessoa que tenha exercido o cargo de Presidente ou Vice-Presidente da República; 

2) ex-membro do Congresso Nacional; 

3) pessoa que exerça ou tenha exercido o cargo de: 

– Presidente ou Ministro do Supremo Tribunal Federal; 

– Presidente de Tribunal Superior da União; 

– Presidente do Tribunal de Contas da União; 

– Ministro de Estado; 

– Governador, Presidente de Assembléia Legislativa ou de Tribunal de Justiça estadual; 

– Governador de Território Federal; 

– Prefeito do Distrito Federal; 

4) Chefe de Estado ou de Governo estrangeiro; 

5) Chefe de missão diplomática de país estrangeiro acreditada junto ao Governo brasileiro; 

6) personalidade de relevo na vida político-administrativa internacional. 

Art. 215 – O levantamento da Sessão por motivo de pesar só se dará em caso de falecimento de 
Presidente ou Vice-Presidente da República ou de membro do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados. 

Art. 216 – O requerimento referido no art. 214 deverá ser assinado por dez Senadores, no mínimo, 
ou, se couber, pela Comissão de Relações Exteriores. 

Art. 217 – Ocorrendo, em dia em que o Senado Federal não funcione, ou depois de terminada a 
Sessão, falecimento de pessoa compreendida no art. 215, o Presidente designará Comissão de três 
Senadores para acompanhar os funerais, se estes se realizarem na Capital da República, antes que seja 
possível ao Senado Federal deliberar a respeito, dando oportunamente conhecimento da providência ao 
Plenário. 

b-3) Do Requerimento de Voto de Aplauso e Semelhantes 

Art. 218 – O requerimento de voto de aplauso, regozijo, louvor, congratulações ou semelhantes só 
será admitido relativamente a ato público ou acontecimento, um e outro de alta significação nacional ou 
internacional, e dependerá de parecer da Comissão de Constituição e Justiça ou de Relações Exteriores, 
conforme o caso. 

§ 1º – O requerimento será incluído na Ordem do Dia da Sessão imediata àquela em cujo expediente 
for lido o respectivo parecer. 

§ 2º – Aplica-se aos requerimentos dessa natureza o disposto no art. 212, nº III. 

c) Da Associação da Mesa a Manifestações do Plenário 

Art. 219 – A Mesa só se associará a manifestações de regozijo ou pesar quando votadas pelo 
Plenário. 

SEÇÃO III 

Das Indicações 



Art. 220 – Indicação corresponde à sugestão do Senador ou Comissão para que o assunto nela 
focalizado seja objeto de providência ou estudo pelo órgão competente da Casa, com a finalidade do seu 
esclarecimento, ou formulação de proposição legislativa. 

Art. 221 – A indicação não será discutida nem votada pelo Senado Federal. A deliberação tomará por 
base a conclusão do parecer da Comissão a que for distribuída. 

Art. 222 – A indicação não poderá conter: 

I – consulta a qualquer Comissão sobre interpretação e aplicação de lei; 

II – consulta a qualquer Comissão sobre ato de outro Poder, au de seus órgãos; 

III – sugestão ou conselho, a qualquer Poder, ou órgão seu, no sentido de realizar ou deixar de 
realizar ato de determinada maneira. 

Art. 223 – Lida e, se for o caso, submetida a apoiamento, a indicação será encaminhada à Comissão 
respectiva. 

SEÇÃO IV 

Dos Pareceres 

Art. 224 – Constitui proposição o parecer que deva ser discutido e votado pelo Plenário, em suas 
conclusões, quando estas não se corporifiquem em projeto, requerimento ou emenda a outra proposição. 

Parágrafo único – Para discussão e votação, o parecer será incluído em Ordem do Dia. 

SEÇÃO V 

Das Emendas 

Art. 225 – É admitida a apresentação de emenda à proposição dependente de pronunciamento do 
Senado: 

a) na fase de estudo da matéria em Comissão, segundo o disposto nos arts. 122 a 128; 

b) durante a discussão em Plenário, por qualquer Senador ou Comissão. 

Art. 226 – Não se admitirá: 

I – Emenda: 

a) sem relação com a matéria da disposição emendada; 

b) em sentido contrário à proposição, quando se tratar de projeto de lei; 

c) que diga respeito a mais de um dispositivo, a não ser que se trate de modificações correlatas, de 
sorte que a sua aprovação, relativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 

II – Subemenda com matéria estranha à da respectiva emenda. 

Parágrafo único – A subemenda oferecida por Comissão, após o encerramento da discussão, não 
poderá: 

a) alterar dispositivo não emendado do projeto; 

b) ampliar os efeitos da emenda. 

Art. 227 – Nos casos previstos no parágrafo único do art. 123, é licito ao autor da emenda renová-la 
em Plenário, na discussão da proposição principal. 

Art. 228 – Nenhuma emenda será aceita em Plenário ou encaminhada por Comissão, sem que o 
autor a tenha justificado, por escrito ou oralmente. 

Parágrafo único – O tempo gasto na justificação de emenda é descontado no prazo de que o autor 
dispuser para discutir a proposição principal, não podendo excedê-lo, ainda que sejam várias a justificar. 

Art. 229 – A emenda oferecida em Plenário, salvo a de Comissão, será submetida a apoiamento, na 
forma do art. 247. 

Art. 230 – A emenda rejeitada na primeira discussão, quando não o for por inconstitucionalidade, 
poderá ser renovada na segunda, subscrita por cinco Senadores. 



Art. 231 – É lícito apresentar emenda a requerimento ou indicação. 

Art. 232 – A emenda que não altere a substância da proposição, mas apenas a redação, será 
submetida às mesmas formalidades regimentais de que dependerem as pertinentes no mérito. 

§ 1º – Independerá de parecer a emenda oferecida na forma do disposto no § 2º do art. 99. 

§ 2º – Quando houve; dúvida sobre se emenda apresentada, como de redação, atinge a substância 
da proposição, ouvir-se-á a Comissão de Constituição e Justiça. 

CAPÍTULO II 

Da Apresentação das Proposições 

Art. 233 – A apresentação de proposição pode ser: 

I – perante Comissão competente para o estudo da matéria respectiva, quando se tratar de: 

a) projeto, requerimento ou emenda, se de iniciativa da própria Comissão; 

b) emenda proposta de acordo com o estatuido no art. 105; 

c) parecer; 

II – em Plenário, nos seguintes casos: 

a) na discussão da ata: requerimento constante da alinea c do art. 211; 

b) na hora do Expediente; 

b-1) projeto; 

b-2) requerimento previsto nas alíneas d, j, m, p, q do art. 211; s, b, c, e, f, h, i, j, r, v, w, x, y, z, z-1, z-
2, z-3, z-4, z-5, z-t, z-8, z-9 e z-10 do art. 212; 

b-3) indicação: 

b-4) emenda a matéria a ser votada na hora do Expediente; 

c) na Ordem do Dia: 

c-1) requerimento compreendido nas alíneas d, i, j, k e g do art. 212; 

c-2) emenda a projeto ou requerimento em discussão na Ordem do Dia; 

d) depois da Ordem do Dia: requerimento compreendido nas alíneas h e k do art. 211; 

e) tanto na hora do Expediente como depois da Ordem do Dia: requerimento da alínea g do art. 212; 

f) na fase da Sessão em que a matéria respectiva for submetida: requerimento mencionado nas 
alineas f do art. 211; l, m, n, o, s, t,e u do art. 212; 

g) em qualquer fase da Sessão: requerimento compreendido nas alineas a, b, e, g, i,l, o do art. 211 e 
z-6 do art. 212. 

Parágrafo único – O projeto ou requerimento de Comissão só tem o seu curso iniciado após a leitura 
do Expediente da Sessão do Plenário. 

Art. 234 – O requerimento compreendido nas letras m, do artigo 211, c, d, i, j, v e x do art. 212 pode 
ser apresentado sem que a matéria esteja na Ordem do Dia e, nesse caso, será votado na hora do 
Expediente. 

Art. 235 – O requerimento compreendido na letra y do art. 212 dependerá de parecer da Comissão 
Diretora, instruído com orçamento do custo da publicação, nos casos previstos no parágrafo único do art. 
202. 

Art. 236 – O requerimento compreendido nas letras r, z, z-1, z-2, z-3 (ressalvado a disposto no § 5º), 
z-4, z-5, z-8, z-9 e z-10 do art. 212, lido na hora do Expediente, será submetido ao Plenário no final da 
Ordem do Dia. 

§ 1º – Se a Ordem do Dia for destinada a Trabalhos das Comissões, o requerimento será incluido na 
que se lhe seguir. 



§ 2º – Quando algum Senador pedir a palavra, para discussão ou encaminhamento de votação, sobre 
os requerimentos a que se referem as letras r (no tocante às proposições de que trata a alínea c do art. 
330), z, z-1, z-2, z-3, z-8 e z-10 do art. 212, a matéria ficará adiada para a Ordem do Dia da Sessão 
seguinte, salvo se o fato ocorrer na última Sessão do período legislativo. 

§ 3º – O requerimento constante das letras z-4, z-5, z-9 do art. 212 poderá ser discutido e votado 
imediatamente na hipótese prevista no parágrafo anterior. 

§ 4º – Nos casos compreendidos na letra z-4, se a Comissão tiver finalidade idêntica à dos votos de 
que trata o art. 218, observar-se-ão, no tocante ao requerimento, as normas para eles estipuladas. 

§ 5º – O requerimento de criação de Comissão Mista será submetido à deliberação do Plenário, 
depois de instruído com parecer da Comissão permanente que tiver competência regimental para opinar 
sobre a matéria. 

Art. 237 – As proposições devem ser escritas em termos concisos e claros, divididas, sempre que 
possível, em artigos, parágrafos, números e alíneas. 

Art. 238 – Os projetos e indicações devem ser encimados por ementa. 

Art. 239 – As proposições, salvo os requerimentos, devem ser acompanhadas de justificação, que 
poderá ser feita oralmente: 

a) nos prazos previstos no art. 163, quando a apresentação se fizer no Expediente; 

b) no prazo a que o autor tiver direito para discutir a matéria, se se tratar de emenda à proposição em 
fase de discussão. 

Art. 240 – Qualquer proposições autônoma oferecida será sempre acompanhada de transcrição, na 
integra, ou em resumo, das disposições de lei invocadas em seu texto. 

Art. 241 – Não é permitida proposição autorizando despesa ilimitada. 

Art. 242 – Considera-se autor de proposição o seu primeiro signatário, quando ela não seja de 
iniciativa da Câmara ou de qualquer Comissão. 

Art. 243 – Considera-se de Comissão a proposição que, com esse caráter, for por ela apresentada. 

Art. 244 – A proposição de Comissão deve ser assinada pelo Presidente e membros da Comissão, 
totalizando, pelo menos, a maioria da sua composição, salvo nas matérias em regime de urgência, quando 
a apresentação se faça em Plenário, caso em que poderá ser assinada apenas pelo relator. 

Art. 245 – A proposição de Comissão tem o rito normal da apresentada por qualquer Senador, 
ressalvado o disposto no art. 247, parágrafo único, número 

CAPÍTULO III 

Da Numeração das Proposições 

Art. 246 – As proposições serão numeradas de acordo com as seguintes normas; 

I – Terão numeração anual, em séries específicas: 

a) os Projetos de Emendas à Constituição: 

b) os Projetos de Lei da Câmara; 

c) os Projetos de Lei do Senado; 

d) os Projetos de Decreto Legislativo da Câmara dos Deputados 

e) os Projetos de Decreto Legislativo do Senado Federal; 

f) os Projetos de Resolução; 

g) os Requerimentos; 

h) as Indicações; 

i) os Pareceres; 

j) os vetos do Prefeito do Distrito Federal. 



II – Nas publicações referentes aos projetos em revisão, mencionar-se-á, entre parênteses, o 
respectivo número na Casa de origem, em seguida ao que lhe couber no Senado Federal. 

III – As emendas serão numeradas em séries correspondentes a cada turno a que esteja sujeito o 
respectivo projeto, 

§ 1º – Para efeito de numeração, as emendas serão classificadas, em Comissão e em Plenário, na 
ordem dos artigos de projeto, guardada a seqüência determinada pela sua natureza, a saber: supressivas, 
substitutivas, modificativas e aditivas. 

§ 2º – Ao número correspondente a cada emenda de Comissão acrescentar-se-ão as iniciais da 
Comissão entre parênteses, 

§ 3º – A subemenda da Comissão figurará ao fim da série das emendas de sua iniciativa 
subordinadas ao título “Subemendas”, com a indicação da emenda a que corresponda. Quando à mesma 
emenda forem apresentadas várias subemendas, estas terão numeração ordinal em relação à emenda 
respectiva. 

§ 4º – Os substitutivos integrais do Senado serão numerados em séries à parte, com a indicação da 
origem em Comissão ou em Plenário. 

§ 5º – As emendas da Câmara dos Deputados a projeto do Senado Federal serão anexadas ao 
projeto primitivo e tramitarão com o número deste. 

CAPÍTULO IV 

Do Apoiamento das Proposições 

Art. 247 – A proposição apresentada em Plenário será submetida a apoiamento de , pelo menos, 
cinco Senadores, se não contiver esse número de assinaturas. 

Parágrafo único – Independe de apoiamento; 

I – a proposição de Comissão; 

II – o requerimento para o qual este Regimento expressamente não exija essa formalidade. 

Art. 248 – Havendo mais de uma emenda a ser submetida a apoiamento, este poderá ser em 
conjunto, salvo destaque requerido por qualquer Senador. 

Art. 249 – A votação de apoiamento não será encaminhada, salvo se algum Senador pedir a palavra 
para combatê-lo. Nesse caso, o encaminhamento da votação ficará adstrito a um Senador de cada Partido. 

CAPÍTULO V 

Da Publicação das Proposições 

a) Da Publicação no órgão Oficial da Casa 

Art. 250 – Toda proposição apresentada ao Senado Federal será Publicada no órgão oficial da Casa, 
na integra, acompanhada, quando houver, da justificação e da legislação citada. 

b) Da Publicação em Avulsos 

Art. 251 – Será, igualmente, publicado em avulsos, para distribuição aos Senadores e Comissões, o 
texto de toda proposição apresentada ao Senado Federal. 

Parágrafo único – Ao fim da fase de instrução, serão publicados em avulsos os pareceres proferidos 
sobre a proposição principal que ainda não o tenham sido, neles incluindo-se: 

– o texto das emendas, caso não tenham sido publicadas em avulso especial; 

– os votos em separado; 

– as informações prestadas sobre a matéria pelos órgãos consultadas estranhos ao Senado; 

– os relatórios e demais documentos referidos no § 1º do art. 256. 

CAPÍTULO VI 

Da Instrução das Proposições 



Art. 252 – A proposição a ser objeto de deliberação do Senado Federal será submetida a parecer das 
Comissões competentes para o estudo da respectiva matéria. 

Parágrafo único – Excetuam-se da formalidade constante deste artigo: 

a) os requerimentos compreendidos nos arts. 211 e 212, ressalvado, quanto aos das letras h, y, z-7 
do art. 212, o dispasto nos arts.40, 5 1e, 218 e 235, respectivamente; 

b) os projetos de que trata o § 3º do art. 102. 

CAPÍTULO VII 

Da Retirada de Proposições 

Art. 253 – A retirada de proposição em curso no Senado Federal é permitida: 

a) a de um ou mais Senadores, mediante requerimento do seu única signatário ou ao primeiro deles; 

b) a de Comissão, mediante requerimento do seu Presidente, com a declaração expressa de que 
assim procede, devidamente autorizado. 

§ 1º – A retirada só é possível quando a matéria estiver em Ordem do Dia e antes de iniciada a 
votação, salvo se, achando-se em estudo na Comissão de Constituição e Justiça, o relator se pronunciar 
pela sua inconstitucionalidade. Nesse caso, é licidto ao autor requerer perante a Comissão a retirada antes 
de proferido parecer definitivo. O deferimento do pedido de retirada será comunicado à Mesa por meio de 
oficio do Presidente da Comissão, para as devidas anotações nos registros referentes à proposição. 

§ 2º – A retirada da proposição prejudica as emendas e substitutivos, se houver. 

§ 3º – É permitido ao relator de matéria sujeita a parecer em Plenário requerer a retirada da emenda 
da respectiva Comissão. 

§ 4º – Depende de deliberação do Senado Federal a retirada de projeto ou emenda, salvo o disposto 
no § 1º; e de despacho do Presidente, a de requerimento ou indicação. 

CAPÍTULO VIII 

Da Existência de Mais de Uma Proposição sobre a Mesma Matéria 

Art. 254 – Cada proposição, salvo emenda, terá curso próprio. 

Art. 255 – Havendo duas ou mais proposições do Senado, ou da Câmara dos Deputados, regulando 
a matéria ou matérias correlatas, será lícito: 

a) transformar, em emenda a uma delas, a matéria das demais; 

b) promover a tramitação delas em conjunto. 

§ 1º – A iniciativa no sentido do disposto neste artigo poderá ser: 

1) da Comissão que houver de estudar as mat0rias, ou de qualquer Senador, na hipótese da letra a. 

2) de qualquer Comissão ou Senador, mediante requerimento em Plenário e deliberação do Senado 
Federal, na hipótese da letra b. 

§ 2º – Em qualquer caso, cada proposição receberá parecer e será Incluída com as demais em 
Ordem do Dia na mesma Sessão. 

§ 3º – Na hipótese da letra a, aprovada a primeira proposição com a emenda consubstanciando a 
matéria das demais, estas ficarão prejudicadas. 

CAPÍTULO IX 

Dos Processos Referentes às Proposições 

Art. 256 – O processo referente a cada proposição, salvo emenda, será organizado de acordo com as 
seguintes normas: 

a) será autuada a proposição principal, consignando-se na respectiva capa, no ato da organização do 
processo: 



– a natureza da proposição; 

– a Casa de origem; 

– o número; 

– o ano da apresentação; 

– a emenda completa; 

– o autor (quando do Senado Federal); 

b) em seguida à capa figurarão: 

I – Nos projetos da Câmara: 

– o ofício de encaminhamento; 

– o autógrafo recebido; 

– o resumo da tramitação na Casa de origem; 

– os documentos que o tiverem acompanhado; 

– um exemplar de cada avulso; 

– as demais vias dos avulsos e de outros documentos, em sobrecarta anexada ao processo. 

II – Nos projetos do Senado Federal: 

– o texto do projeto; 

– o recorte do Diário do Congresso Nacional com a justificação oral, quando houver; 

– os documentos que acompanharem o projeto; 

– as duplicatas e demais vias da documentação; 

c) o Serviço de Protocolo numerará e rubricará as peças do processo antes do seu encaminhamento 
às Comissões e anotará na respectiva capa: 

– a lista das Comissões a que houver sido despachado; 

– a primeira Comissão a ser ouvida e a data da remessa; 

d) serão ainda registrados, na capa do processo, pelo funcionário competente do órgão ou serviço 
por onde passar: 

– as ocorrências da tramitação em cada Comissão, o encaminhamento a seguinte e, finalmente, à 
Mesa; 

– a tramitação em Plenário; 

– o pronunciamento do Senado Federal sobre a matéria; 

– a sua remessa à sanção ou à Câmara dos Deputados; 

– a sua transformação em lei, com o número e a data desta; 

– se houver vetos, as ocorrências a ele relacionadas, até final do caso; 

– o despacho do arquivamento definitivo; 

– posteriores desarquivamentos e novos incidentes; 

e) a anexação ou desanexação de qualquer peça será objeto de registro na capa, pelo funcionário 
que a fizer, com a atualização da numeração das páginas, sendo estas rubricadas; 

f) o Serviço de Protocolo, ao receber o processo, em qualquer oportunidade, atualizará a numeração 
das páginas, rubricando as que necessitarem dessa providência. 

§ 1º – Serão mantidos nos processos os relatórios que não chegarem a se transformar em pareceres, 
nem em votos em separado, bem como as estudos e documentos sobre a matéria respectiva, apresentados 
no seio das Comissões. 

§ 2º – A anexação de documentos no processo poderá ser feita: 

a) pelo Serviço de Protocolo; 



b) pelo órgão incumbido dos serviços auxiliares da Comissão, de ordem do respectivo Presidente ou 
Relator; 

c) pelos serviços auxiliares da Mesa, de ordem desta, 

§ 3º – Quando, pelo Senado Federal ou por Comissão, a requerimento desta ou de qualquer 
Senador, forem solicitadas informações a autoridades estranhas ao Senado Federal sobre proposição em 
curso, ao processo se anexará o texto dos requerimentos respectivos e de sua justificação, se houver, ainda 
que feita oralmente em Plenário, e as informações prestadas, destas sendo dado conhecimento ao 
requerente. 

Art. 257 – Relativamente aos documentos de natureza sigilosa, observar-se-ão as normas constantes 
dos artigos 147 e 162, parágrafo único, letras b e c, sendo os mesmos, depois de terminado o curso da 
matéria, recolhidos ao arquivo especial dos documentos com esse caráter, em sobrecarta fechada, 
rubricada pelo Presidente da Mesa, feita na capa do processo a devida anotação. 

Parágrafo único – O desarquivamento desses documentos só poderá ser feito mediante a requisição 
do Presidente ou do 1º Secretário. 

Art. 258 – As representações de qualquer natureza contendo observações, sugestões ou solicitações 
sobre proposições em curso no Senado Federal, dirigidas à Mesa, depois de lidas no Expediente e 
publicadas em súmula ou na integra, se for o caso, no Diário do Congresso Nacional, serão encaminhadas 
às Comissões, delas se dando conhecimento aos Relatores, e serão reunidas em processo especial, que 
ficará em poder do órgão incumbido dos serviços auxiliares das Comissões, para consulta dos respectivos 
membros, devendo figurar sobre a mesa durante as reuniões em que se tratar das matérias respectivas. 

§ 1º – É facultado aos Senadores encaminharem as representações que receberem ao órgão 
competente, para anexação ao processo de que trata este artigo. 

§ 2º – Esse processo acompanhará o da proposição, quando em Plenário, e com ele será arquivado 
afinal. 

§ 3º – Ao ser arquivado o projeto, ser-lhe-á anexada uma coleção dos avulsos publicados para 
instrução do seu estudo no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, quando for o caso. 

Art. 259 – A decisão do Plenário, apoiando, aprovando, ou rejeitando proposição, ou destacando 
emenda para constituir projeto em separado, será anotada com a data respectiva, no texto votado, e 
assinada pelo Presidente que dirigiu os trabalhos da Sessão. 

Art. 260 – O processo relativo à proposição ficará sobre a mesa durante a tramitação em Plenário, 
cabendo ao funcionário competente recebê-lo e restituí-lo à Secretaria. 

Art. 261 – Ocorrendo o extravio de qualquer proposição, a Mesa providenciará para a sua 
reconstituição, de oficio ou mediante solicitação de qualquer Senador ou Comissão, independentemente de 
voto do Plenário. 

§ 1º – Quando se tratar de projeto da Câmara dos Deputados, a Mesa solicitará da Casa de origem a 
remessa de cópias autenticadas dos respectivos autógrafos e documentos que os tenham acompanhado. 

§ 2º – Os pareceres já proferidos no Senado Federal serão anexados ao novo processo em cópias 
autenticadas pelos Presidentes das respectivas Comissões. 

Art. 262 – Quando a Comissão no mesmo parecer se referir a várias proposições autônomas, o 
original dele instruirá o processo da proposição por ela considerada preferencial, sendo às demais 
anexadas cópias autenticadas pelo respectivo Presidente. 

CAPÍTULO X 

Das Sinopses e Listas de Proposições para Publicação 

Art. 263 – A Mesa fará publicar: 

I – no principio de cada Sessão Legislativa, a sinopse de todas as proposições em curso ou 
resolvidas pelo Senado Federal na Sessão anterior; 

II – até o dia 10 de cada mes, a resenha das matérias enviadas, no mês anterior, à sanção, à 
promulgação e à Câmara dos Deputados, bem como das rejeitadas. 

TÍTULO IX 



Dos Trabalhos do Plenário 

CAPÍTULO I 

Das Discussões e Votações 

SEÇÃO I 

Dos Turnos a que Estão Sujeitas as Proposições 

Art. 264 – Terá dois turnos o projeto de lei iniciado no Senado Federal e, apenas um, o projeto de 
decreto legislativo, o projeto de lei oriundo da Câmara dos Deputados, as emendas da Câmara dos 
Deputados a projetos do Senado Federal, o projeto de resolução do Senado, as emendas, os pareceres, as 
redações finais, os vetos do Prefeito do Distrito Federal e os requerimentos. 

§ 1º – Cada turno constará de discussão e votação. 

§ 2º – Não será realizado mais de um turno na mesma Sessão. 

SEÇÃO II 

Da Discussão Preliminar da Constitucionalidade 

Art. 265 – Haverá apreciação preliminar. em Plenário, da constitucionalidade, sempre que a 
Comissão de Constituição a Justiça argüir a proposição de inconstitucionalidade. 

§ 1º – A discussão a que se refere este artigo é parte integrante da primeira, nas matérias de dois 
turnos, e da discussão única, nas dependentes de um só turno. 

§ 2º – Nesta parte da discussão, só serão admitidas as emendas que tiverem por fim escoimar o 
projeto do vicio de inconstitucionalidade, sendo votadas as emendas de Plenário depois de irem à 
Comissão para que esta profira novo parecer. 

§ 3º – Se o Senado Federal aprovar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela 
inconstitucionalidade total da proposição, esta será considerada rejeitada. 

§ 4º – Havendo substitutivo integral da Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do art. 99, § 
2º, a votação far-se-á sobre ele. Se aprovado, será abandonado o projeto inicial. Se rejeitado, votar-se-á o 
projeto, quanto à constitucionalidade. 

§ 5º – Quando se tratar de projeto da Câmara dos Deputados, se lhe for oferecido substitutivo na 
discussão preliminar, prosseguirá ele no seu curso, sendo votado após o estudo do mérito. 

§ 6º – Havendo emenda supressiva ou modificativa, votar-se-á a conclusão do parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça sobre a sua ação saneadora, ou não, do vicio arguido. Aprovado o parecer, 
entender-se-á adolada a emenda, se favorável, quanto a este aspecto, o pronunciamento da Comissão. Em 
caso contrário, estará rejeitado o projeto com a emenda, 

§ 7º – Reconhecida, pelo voto do Plenário, a constitucionalidade do projeto, não mais poderá ser 
arguida a sua inconstitucionalidade. 

§ 8º – Somente depois de votada a preliminar da constitucionalidade poderá o projeto, se for o caso, 
ser distribuído a outra Comissão. 

§ 9º – Quando for aprovada pelo Senado Federal emenda destinada a retirar de proposição da 
Câmara dos Deputados a eiva de inconstitucionalidade, essa circunstância deverá ser comunicada, 
expressamente, à Casa de origem. 

SEÇÃO III 

Da Discussão do Mérito 

Art. 266 – A discussão – primeira, segunda ou única – será em conjunto da proposição com as 
emendas já apresentadas, se houver, e das durante ela oferecidas. 

Art. 267 – Anunciada a matéria, serão lidas as emendas existentes sobre a mesa, as quais, se for o 
caso, serão submetidas a apoiamento, sendo a seguir dada a palavra aos oradores, na seguinte ordem: 

a) aos que desejarem justificar oralmente emendas; 



b) aos demais inscritos para a discussão, obedecido o disposto nos artigos 15, nº IV, 16 e 17. 

Parágrafo único – Terminada a justificação oral das emendas que dependam dessa formalidade, 
serão submetidas a apoiamento, se dele carecerem. 

Art. 268 – Iniciada a discussão de qualquer matéria, não será interrompida para se tratar de outra, na 
mesma Sessão, salvo: 

a) para formulação de questões de ordem e respectiva solução; 

b) adiamento para os fins previstos nas alíneas a, c, d do art. 274 e no art. 275; 

c) para se tratar de proposição compreendida no parágrafo único do art. 328 e no nº I do art. 329; 

d) nos casos previstos no § 2º do art. 177 caso. 

SEÇÃO IV 

Do Encerramento da Discussão 

Art. 269 – Encerra-se a discussão: 

a) pela ausência de oradores; 

b) por deliberação do Plenário. 

Parágrafo único – É permitido a qualquer Senador requerer o encerramento de discussão de matéria 
em debate, nos seguintes casos: 

a) na discussão preliminar sobre constitucionalidade, na primeira discussão, na discussão especial, 
na discussão suplementar e na discussão de redação tinal, quando já tiverem falado, pelo menos, três 
Senadores, filiados a Partidos diferentes; 

b) na discussão única e na segunda discussão, desde que o assunto tenha sido debatido em duas 
Sessões. 

SEÇÃO V 

Da Proposição Emendada Durante a Discussão 

Art. 270 – Encerrada a discussão com apresentação de emendas, a matéria volta às Comissões a fim 
de sobre elas se manifestarem. 

Parágrafo único – Lidos os pareceres no Expediente, publicados no Diário do Congresso Nacional e 
distribuídos em avulsos, estará a matéria em condições de figurar na Ordem do Dia, para votação, 
passando o interstício a que se refere o art. 273. 

SEÇÃO VI 

Da Discussão Especial Sobre Emendas e Subemendas 

Art. 271 – Quando, após o orçamento da discussão, as Comissões oferecerem subemendas e 
emendas anteriormente apresentadas, ao chegar a matéria ao Plenário, abrir-se-á a discussão especial 
sobre as emendas subemendadas e respectivas subemendas. 

Parágrafo único – O tempo para a discussão especial será a metade do estabelecido para a segunda 
discussão, sendo vedada a apresentação de novas emendas ou subemendas. 

SEÇÃO VII 

Do Projeto Dependente de Segunda Discussão 

Art. 272 – Aprovado em primeira discussão, o projeto ficará sobre a mesa, a fim de ser incluído em 
Ordem do Dia para a segunda, após o interstício regimental. 

CAPÍTULO II 

Do Interstício 

Art. 273 – É de 48 horas o interstício entre: 



1) a distribuição do avulso com os pareceres das Comissões competentes e o inicio da discussão ou 
votação correspondente; 

2) a aprovação de matéria, sem emendas, e o início da discussão seguinte. 

Parágrafo único – Requerida dispensa de interstício, para inclusão em Ordem do Dia, de matéria com 
pareceres já lidos, mas ainda não publicados, o Presidente. aprovado o requerimento, indicará o prazo 
necessário à organização da votação, se não lhe parecer possível realizá-la para a Sessão seguinte. 

CAPÍTULO III 

Do Adiamento da Discussão ou Votação 

Art. 274 – A discussão ou votação poderá ser adiada, mediante requerimento, para os seguintes fins: 

a) audiência de uma ou mais Comissões; 

b) discussão ou votação em dia determinado ou por prazo fixo; 

c) preenchimento de formalidade essencial; 

d) diligência considerada imprescindivel ao esclarecimento da matéria. 

§ 1º – O requerimento de adiamento, para qualquer dos fins das letras a e b, será apresentado e 
votado como preliminar, ao se anunciar a matéria. 

§ 2º – No caso da letra b, o adiamento não pode ser por mais de dez dias, só podendo ser renovado 
uma vez no mesmo turno, por prazo não superior ao primeiro, desde que aprovada a renovação por dois 
terços dos presentes. 

§ 3º – O requerimento de adiamento, para os fins das letras c e d, poderá ser apresentado e votado 
em qualquer fase da discussão. Tratando-se, porém, de adiamento da votação, para os mesmos fins, o 
requerimento deve ser apresentado e votado como preliminar, ao e anunciar a votação da matéria. 

§ 4º – Não será admissível requerimento de audiência de Comissão ou outro órgão que não tenha 
competência regimental ou legal para se pronunciar sobre a matéria. Da recusa caberá recurso para o 
Plenário. 

§ 5º – Quando, para a mesma proposição, forem apresentados dois ou mais requerimentos de 
adiamento, será votado em primeiro lugar o de prazo mais longo. 

§ 6º – Não havendo número para votação do requerimento de adiamento da letra b, fica ele 
prejudicado, salvo se de iniciativa de Comissão, caso em que a votação fica adiada, sobrestando-se a 
discussão de matéria. 

§ 7º – Independentemente de requerimento, a Mesa poderá retirar matéria da Ordem do Dia, para os 
fins indicados no art. 47, letra l. 

CAPÍTULO IV 

Oa Interrupção da Discussão 

Art. 275 – Nos projetos em rito normal, sendo apresentado substitutivo integral, no curso da 
discussão em Plenário, ficará ela interrompida até o prazo de 48 horas, para publicação, no Diário do 
Congresso Nacional e em avulsos, do mesmo substitutivo. Reiniciada a discussão, não será licita a 
apresentação de novo substitutivo integral em Plenário. 

CAPÍTULO V 

Da Votação 

SEÇÃO I 

Das Modalidades de Votação 

Art. 276 – A votação poderá ser: 

a) ostensiva; 

b) secreta; 



Art. 277 – Será ostensiva a votação das proposições em geral, exceto: 

a) nos casos em que a Constituição ou este Regimento determine o contrário; 

b) quando o Senado Federal o deliberar. 

Art. 278 – Será secreta a votação: 

a) quando o Senado Federal tiver que deliberar sobre: 

a-1) formação de culpa de Senador, no caso de flagrante de crime inafiançável (Constituição, art. 45, 
§ 1º); 

a-2) licença para proeesso criminal do Senador (Constituição, art. 45); 

a-3) contas do Presidente da República (Constituição, art. 66, nº VIII); 

a-4) suspensão, durante estado de sitio, de imunidade de Senador cuja liberdade seja considerada 
manifestamente incompativel com a defesa da Nação ou com a segurança das instituições politicas ou 
sociais (Constituição, art. 213); 

a-5) perda de mandato de Senador (Constituição, art. 48, §§ 1ºe 2º); 

a-6) escolha de Magistrados, Procurador-Geral da República, Ministros do Tribunal de Contas, 
Prefeito do Distrito Federal, Membros do Conselho Nacional de Economia e Chefes de missão diplomática 
de caráter permanente (Constituição, art. 63, nº 1); 

a-7) vetos do Prefeito do Distrito Federal; 

a-8) proposição referente a interesse de servidores públicos; 

b) nas eleições; 

c) quando o Plenário o determinar. 

Art. 279 – Serão adotados os seguintes processos de votação: 

I – Na votação ostensiva: 

a) o processo simbólico; 

b) a votação nominal, de acordo com o disposto no art. 281; 

II – Na votação secreta: 

a) a votação elétrica; 

b) a votação por meio de cédulas; 

c) a votação por meio de esferas. 

a) Da Votação Simbólica e sua Verificação 

Art. 280 – A votação simbólica se praticará conservando-se sentados os Senadores que aprovarem a 
matéria e levantando-se os que a rejeitarem. 

§ 1º – Se o resultado for tão manifesto que, à primeira vista, se conheça a maioria, o Presidente o 
proclamará. 

§ 2º – Havendo dúvida, os Secretários contarão os votos. 

§ 3º – Se algum Senador requerer verificação, repetir-se-á a votação, com a contagem dos votos 
pelos Secretários, para o que se levantarão primeiro os Senadores favoráveis à proposição e em seguida os 
contrários, salvo o disposto no art. 282, b. 

§ 4º – Não será admitido requerimento de verificação se: 

a) algum Senador já houver usado da palavra para declaração de voto; 

b) a Mesa íá houver anunciado a matéria seguinte. 

§ 5º – Antes de anunciado o resultado, será lícito computar-se o voto do Senador que penetrar no 
recinto após a votação. 

§ 6º – Não havendo número, far-se-á a chamada, de conformidade com o disposto no art. 281. 

§ 7º – Confirmada a falta de número, ficará adiada a votação. 



§ 8º – Durante a votação, havendo dúvida sobre a existência de número, o Presidente, de ofício ou a 
requerimento, mandará fazer a chamada, ressalvado o disposto no art. 177, § 3º 

b) Da Votação Nominal 

Art. 281 – Far-se-a a votação nominal quando o deliberar o Senado Federal, a requerimento de 
qualquer Senador, pela chamada dos Senadores, que responderão sim ou não, conforme aprovem ou 
rejeitem a proposição. Os Secretários anotarão os votos, sendo, afinal, lidas as listas dos favoráveis e 
contrários. 

c) Da Votação Elétrica 

Art. 282 – A votação elétrica será utilizada: 

a) na votação secreta, salvo nas eleições; 

b) quando o deliberar o Senado Federal, por proposta da Mesa ou de qualquer Senador. 

Art. 283 – Anunciada a votação, o Presidente convidará os Senadores a ocuparem os seus lugares e 
a acionarem o dispositivo próprio do equipamento de votação. Em seguida, anunciará a fase de apuração. 

Art. 284 – Havendo falta de número, proceder-se-á à chamada. Se esta acusar a existência de 
quorum, repetir-se-á a votação uma só vez. Se, novamente, ocorrer falta de número, ficará adiada a 
votação. 

Art. 285 – Para a votação nominal pelo processo elétrico, cada Senador terá lugar fixo, numerado, 
que deverá ocupar ao ser anunciada a votação. 

d) Da Votação por Meio de Cédulas 

Art. 286 – A votação, por meio de cédulas, impressas ou datilografadas, far-se-á nas eleições. 

§ 1º – Na votação por cédulas, o Presidente, no ato da apuração, as lerá em voz alta, uma a uma, 
passando-as ao 2º-Secretário, que anotará o resultado da votação. 

§ 2º – Realizando-se a votação com mais de uma cédula, na mesma sobrecarta, o Presidente, ao 
receber do Secretário o conteúdo de cada sobrecarta, poderá proceder à separação das cédulas, segundo 
as matérias correspondentes, findo o que se efetuará a contagem. 

e) Da Votação por Meio de Esferas 

Art. 287 – Far-se-á a votação, por meio de esferas: 

a) na votação secreta, salvo as eleições, quando o equipamento de votação elétrica não estiver em 
condições de funcionar; 

b) quando o Plenário o determinar, por proposta da Mesa ou de qualquer Senador. 

Art. 288 – Na votação por meio de esferas, observar-se-ão as seguintes normas: 

a) utilizar-se-ão esferas brancas e pretas; as primeiras, representando votos favoráveis, e as últimas, 
votos contrários; 

b) a Mesa providenciará para que, no fornecimento de esferas aos Senadores, para votação, seja 
garantido o sigilo do voto; 

c) a esfera que for utilizada para exprimir voto será lançada em uma urna, e a que não for usada, em 
outra, que servirá para conferir o resultado da votação. 

f) Da Coleta dos Votos dos Senadores Presentes às Reuniões das Comissões 

Art. 289 – Nos casos de votação simbólica ou nominal e nas eleições, os votos dos Senadores 
presentes às reuniões das Comissões, sobre matéria em apreciação no Plenário, serão tomados pelos 
respectivos Presidentes e por estes comunicados à Mesa, interrompendo-se para esse fim os trabalhos das 
Comissões. 

g) Da Proclamação dos Resultados da Votação 

Art. 290 – Terminada a apuração, por qualquer dos processos, o Presidente proclamará o resultado, 
pela aprovação ou rejeição da matéria, empate ou falta de número, especificando os votos favoráveis, 
contrários, em branco ou nulos. 

h) Das Votações Simultâneas 



Art. 291 – Havendo mais de uma votação por meio de cédulas ou esferas, será permitido fazê-las 
simultaneamente. 

i) Dos Votos em Branco 

Art. 292 – Os votos em branco que ocorrerem nas votações com cédulas ou pelo processo elétrico só 
serão computados para efeito de quorum de votação. 

Art. 293 – Verificado que os votos em branco atingiram número correspondente a um quinto dos 
presentes, repetir-se-á a votação na Sessão seguinte, quando se realizará, em definitivo, sendo, se 
possível, utilizado o processo de que trata o art. 282. 

SEÇÃO II 

Do Processamento da Votação 

Art. 294 – A votação realizar-se-á: 

1) imediatamente após a discussão, se durante esta não tiver havido apresentação de emendas ou 
se este Regimento não dispuser noutro sentido; 

2) após o disposto no parágrafo único do art. 270, caso tenha sido emendada na discussão. 

Art. 295 – Votar-se-á em primeiro lugar o projeto, ressalvados os destaques dele requeridos e as 
emendas, observado o disposto no art. 309. 

§ 1º – A votação do projeto será em globo, exceto se o Plenário deliberar se faça parceladamente, 
artigo por artigo, e ressalvado o disposto no art. 47, letra i. 

§ 2º – As emendas que tenham pareceres concordantes de todas as Comissões, favoráveis ou 
contrários, serão votadas em grupos, segundo o sentido dos pareceres, ressalvados os destaques. As 
demais e as destacadas serão votadas uma a uma, classificadas segundo a ordem dos dispositivos do 
projeto, e, em relação a cada dispositivo, na ordem estabelecida no art. 246, § 1º. 

§ 3º – No grupo das emendas de parecer favorável, incluem-se as de Comissão, quando sobre elas 
não haja manifestação em contrário de outra Comissão. 

§ 4º – Serão incluídas no grupo das emendas de parecer contrário aquelas sobre as quais se tenham 
manifestado pela rejeição as Comissões competentes para o exame do mérito, embora consideradas 
constitucionais. 

§ 5º – As emendas com subemendas poderão ser votadas em grupo, se assim o resolver o Plenário, 
por proposta de qualquer Senador ou Comissão, ressalvados os destaques. Nessa hipótese, se aprovado o 
grupo, serão consideradas aprovadas as emendas nele compreendidas, com as modificações constantes 
das respectivas subemendas. 

§ 6º – O Plenário poderá conceder, a requerimento de qualquer Senador, que a variação das 
emendas se faça destacadamente, ou uma a uma. 

§ 7º – Serão votadas destacadamente as emendas com parecer para constituírem projeto em 
separado. 

§ 8º – Existindo várias emendas da mesma natureza à mesma disposição, terão preferência na 
votação: 

a) as de Comissões sobre as de Plenário; 

b) dentre as de Comissões, as da que tiver competência específica para se pronunciar sobre a 
matéria da disposição emendada. 

§ 9º – O dispositivo destacado do projeto para votação em separado precederá na votação as 
emendas supressivas e independerá de parecer. 

§ 10 – A emenda que tiver subemenda, quando votada separadamente, sê-lo-á antes e com ressalva 
desta, exceto nos seguintes casos, em que a subemenda terá precedência: 

a) se a subemenda for supressiva; 

b) se for substitutiva de todo o texto da emenda; 

c) se for substitutiva de artigo da emenda e a votação desta se fizer artigo por artigo. 



§ 11 – Se a votação do projeto se fizer artigo por artigo, será votado primeiro o seu texto e depois as 
emendas, salvo se estas forem supressivas ou substitutivas de artigo. 

§ 12 – Em qualquer caso, havendo substitutivo integral do projeto, terá o mesmo preferência para a 
votação, salvo se o Plenário deliberar o contrário. 

§ 13 – Havendo mais de um substitutivo integral, a precedência será regulada pela ordem inversa da 
apresentação, ressalvado o disposto no § 8º, em relação aos das Comissões. 

§ 14 – O substitutivo integral será votado em globo, salvo se o Plenário deliberar que o seja 
parceladamente. 

§ 15 – A aprovação do substitutivo integral não prejudica a votação de emenda que nele não esteja 
atendida e não colida com as suas disposições. 

Art. 296 – O requerimento será votado antes das respectivas emendas, salvo o disposto no § 12 do 
artigo anterior. 

Art. 297 – A rejeição do projeto ou do requerimento prejudica as emendas, ainda que já aprovadas. 

Art. 298 – A rejeição do artigo primeiro do projeto votado, artigo por artigo, prejudica os demais. 

Art. 299 – A emenda da Câmara dos Deputados a projeto do Senado Federal não é suscetível de 
modificação por meio de subemendas. A discussão e a votação far-se-ão em globo, exceto: 

a) se qualquer Comissão, em seu parecer, se manifestar favoravelmente a uma e contrariamente a 
outra, caso em que a votação se fará em grupos, segundo os pareceres; 

b) se for aprovado requerimento para a votação de qualquer emenda destacadamente do grupo a que 
pertença. 

Parágrafo único – A emenda da Câmara dos Deputados só poderá ser votada em partes, se o seu 
texto for suscetível de divisão, constituindo cada parte proposição autônoma. 

Art. 300 – O substitutivo da Câmara dos Deputados a projeto do Senado Federal será considerado 
série de emendas e votado, separadamente, por artigos, parágrafos, números e letras, em correspondência 
aos de projeto emendado, salvo requerimento de votação em globo ou por grupos de dispositivos, aprovado 
pelo Plenário, obedecido o disposto no parágrafo único do artigo anterior. 

§ 1º – Sempre que o Senado Federal receber substitutivo da Câmara dos Deputados a projeto de sua 
iniciativa, fará a publicação paralela das duas proposições, a fim de que a cada disposição do projeto 
corresponda, lateralmente, a do substitutivo. As disposições aditivas serão publicadas na ordem em que 
figurarem no substitutivo e as supressivas na sua ordem natural de colocação no projeto. A não-reprodução 
de dispositivo do projeto no substitutivo será considerada emenda supressiva da Câmara dos Deputados e 
como tal votada. 

§ 2º – Quando o substitutivo da Câmara dos Deputados reproduza disposições do projeto do Senado, 
não serão elas submetidas a votos, limitando a votação às modificações da Casa revisora. 

Art. 301 – Tratando-se de projeto dividido em títulos, capítulos e seções que envolvam matérias 
diversas, o Presidente proporá e o Senado Federal deliberará o processo a seguir na discussão e votação. 

Art. 302 – Sempre que for aprovado substitutivo em segunda discussão, ou em discussão única, a 
projeto do Senado Federal, haverá discussão suplementar, durante a qual poderão ser oferecidas novas 
emendas. 

§ 1º – Com as emendas, seguirá o substitutivo à Comissão ou Comissões competentes, para parecer, 
que não poderá concluir por novo substitutivo. 

§ 2º – Não havendo emendas, será o substitutivo dado como definitivamente adotado, 
independentemente de votação. 

Art. 303 – A votação não se interrompe senão por falta de número legal de Senadores, pela 
terminação da Sessão (observado o disposto no art. 183) e nos casos previstos nos arts. 328, parágrafo 
único, 329, n. I, e 330, letra a. 

Art. 304 – Nenhum Senador presente poderá escusar-se de votar, salvo em assunto em que tenha 
interesse individual. 

Parágrafo único – Nesse caso, cumprirá ao Senador declarar o seu impedimento antes da votação, 
sendo a sua presença computada para efeito de quorum. 



Art. 305 – Dando-se empate numa votação, o Presidente desempatará. 

Parágrafo único – Em caso, porém, de escrutínio secreto, se houver empate, a votação se renovará, 
na Sessão seguinte, ou nas subseqüentes, se necessário, até que se de o desempate. 

SEÇÃO III 

Do Encaminhamento da Votação 

Art. 306 – Anunciada a votação de qualquer matéria, é lícito ao Senador obter a palavra, uma vez, de 
acordo com o disposto no art. 15, nº V, a, e nº VIII, b, para: 

a) propor o método a ser seguido; 

b) encaminhá-la. 

Parágrafo único – Repetindo-se a votação, será lícito renovar-se o encaminhamento. 

Art. 307 – Não terão encaminhamento de votação os requerimentos compreendidos nos nos II e III do 
art. 211 e nas alíneas a, b, h, i, k do art. 212. 

Art. 308 – O encaminhamento da votação é medida preparatória desta, que só se considera iniciada 
após a sua terminação. 

SEÇÃO IV 

Da Preferência 

Art. 309 – Conceder-se-á preferência mediante deliberação do Plenário: 

1) de proposição sabre outra ou sobre as demais da Ordem do Dia, desde que compreendidas no 
mesmo grupo da discriminação no art. 168; 

2) de emenda ou grupo de emendas sobre as demais, oferecidas à mesma proposição, ou sobre 
outras referentes ao mesmo assunto. 

Parágrafo único – A preferência deverá ser requerida: 

a) antes de se anunciar a proposição sobre a qual deva ser concedida, na hipótese do nº 1; 

b) antes de se tomarem os votos quanto à emenda ou ao grupo de emendas sobre que deva ser 
concedida, nos casos previstos no nº 2. 

SEÇÃO V 

Do Destaque 

Art. 310 – é permitido destacar parte de qualquer proposição, bem como emenda do grupo a que 
pertencer, para: 

a) votação em separado; 

b) aprovação ou rejeição; 

Art. 311 – Em relação aos destaques, obedecer-se-ão as seguintes normas: 

I – O requerimento deve ser formulado: 

a) até ser anunciada a proposição, se o destaque atingir alguma de suas partes; 

b) até ser anunciado o grupo das emendas, quando o destaque se referir a qualquer delas; 

c) até ser anunciada a emenda, se tiver por fim separar alguma de suas partes; 

II – Não será permitido destaque de expressão cuja retirada inverta o sentido da proposição ou a 
modifique substancialmente; 

III – Concedido o destaque, submeter-se-á a votos, primeiramente, a matéria principal, e, em seguida, 
a parte destacada; 

IV – A votação de requerimento de destaque só envolve pronunciamento sobre a parte a destacar se 
a finalidade do destaque for expressamente mencionada no requerimento; 

V – Não se admitirá requerimento de destaque: 



1) para aprovação ou rejeição: 

a) de dispositivo a que houver sido apresentada emenda; 

b) de emendas que, regimentalmente, devam ser votadas separadamente; 

c) de todas as emendas oferecidas a uma proposição; 

2) de emendas, para constituição de grupos diferentes daqueles a que, regimentalmente, pertenciam. 

VI – O projeto resultante de destaque terá a tramitação de proposição inicial. 

VII – Em projeto da Câmara dos Deputados não se admitirá destaque de disposição para proposição 
em separado. 

VIII – Destacada uma emenda, sê-lo-ão, automaticamente, as que com ela tenham relação. 

IX – O destaque para projeto em separado de dispositivo ou emenda pode ser concedido pelo 
Plenário, se proposto por Comissão em parecer ou requerimento. 

X – Havendo proposta de destaque para projeto em separado, consultar-se-á o Plenário, 
preliminarmente, sobre ele, só se fazendo a votação da matéria, para aprovação ou rejeição, se for negado. 

XI – O destaque para projeto em separado só pode ser submetido a votos se a matéria a destacar for 
suscetível de constituir proposição de curso autônomo. 

XII – Concedido o destaque, o autor da proposição destacada terá o prazo de 48 horas para oferecer 
o texto com que deverá tramitar o novo projeto. 

CAPÍTULO VI 

Da Redação do Vencido 

Art. 312 – Terminada a votação de qualquer projeto, este irá à Comissão competente, a fim de redigir 
o vencido. 

Parágrafo único – Essa redação será dispensada, salvo se houver vicio de linguagem, defeito de 
redação ou erro manifesto a corrigir: 

a) no projeto do Senado Federal, em segunda discussão, se aprovado sem modificações, já tendo 
sido feita redação do vencido em primeira discussão; 

b) no projeto do Senado Federal, aprovado em primeira discussão,sem emendas; 

c) no projeto da Camara dos Deputados destinado à sanção. 

Art. 313 – É privativo da Comissão específica para estudar a matéria da proposição redigir o vencido 
para a segunda discussão e para remessa à Câmara dos Deputados, à sanção ou à promulgação, nos 
casos de: 

I – reforma do Regimento interno; 

II – emenda ao projeto de Orçamento; 

III – projeto de código, ou de sua reforma. 

Art. 314 – Nos projetos da Câmara dos Deputados emendados pelo Senado Federal, a redação final 
limitar-se-á às emendas, destacadamente, não se incorporando ao texto da proposição, salvo quando se 
tratar de emendas que apenas corrijam defeitos evidentes de forma, sem atingir, de qualquer maneira, a 
substância do projeto. 

Art. 315 – Lida no Expediente, a redação final ficará sobre a mesa para oportuna inclusão em Ordem 
do Dia, após a publicação no Diário do Congresso Nacional, a distribuição em avulsos e o interstício 
regimental. 

Art. 316 – A discussão e a votação da redação final poderão ser feitas imediatamente após a leitura, 
desde que assim o delibere o Senado Federal. 

§ 1º – Na discussão da redação final só são admissíveis emendas que não alterem a substância da 
proposição. 



§ 2º – Quando a redação final for de emendas do Senado Federal a projeto da Câmara dos 
Deputados, não se admitirão emendas a dispositivo não emendado, salvo em decorrência de emendas 
aprovadas. 

§ 3º – As emendas de redação dependem de parecer da Comissão que houver elaborado a redação 
final, sem prejuízo do disposto no art. 232. 

Art. 317 – Sempre que houver sido aprovado substitutivo integral do Senado Federal a projeto da 
Câmara dos Deputados, a Comissão de Redação dar-lhe-á feição de série de emendas à proposição da 
Casa de origem, observada a orientação constante do art. 300. 

Art. 318 – Quando, em texto já aprovado, for verificada a existência de erro, proceder-se-á da 
seguinte maneira: 

a) tratando-se de contradição, incoerência ou prejudicialidade em projeto já aprovado em definitivo, 
mas ainda não remetido à sanção ou à Câmara dos Deputados, a Mesa encaminhará a matéria à Comissão 
competente para apreciar-lhe o mérito. A Comissão emitirá parecer, em que sugerirá, se for o caso, a 
orientação a seguir para a retificação do erro. Em seguida, a matéria irá à Comissão de Constituição e 
Justiça, que se pronunciará sobre a proposta, que, finalmente, será submetida à deliberação do Plenário, 
incluída em Ordem do Dia; 

b) tratando-se de inexatidão material, lapso ou erro manifesto em texto já aprovado em definitivo, será 
a matéria encaminhada à Comissão de Redação para escoimá-la do vicio; 

c) se, nas hipóteses da alínea b, a proposição já houver sido remetida à sanção, mas ainda não 
estiver convertida em lei, ou à Câmara dos Deputados, o Presidente dará conhecimento à Casa do erro 
ocorrido e proporá a sua correção, a qual se considerará autorizada se não houver manifestação em 
contrário. Havendo impugnação, o assunto será submetido à votação. Se o Plenário concordar com a 
retificação, será ela comunicada ao Presidente da República ou à Câmara dos Deputados, com a remessa 
de novos autógrafos. 

Art. 319 – Quando, em autógrafo recebido da Câmara dos Deputados, for verificada a existência de 
inexatidão material, lapso ou erro manifesto, não estando ainda a proposição aprovada pelo Senado 
Federal, será sustada a sua apreciação, para consulta à Casa de origem, cujos esclarecimentos serão 
dados a conhecer ao Senado Federal antes da votação, voltando a matéria às Comissões, para novo 
pronunciamento, se do vício tiver resultado alteração de sentido do texto. 

Parágrafo único – à Câmara dos Deputados a Mesa pedirá a substituição do autógrafo, quando julgar 
necessária. 

CAPÍTULO VII 

Dos Autógrafos 

Art. 320 – A proposição, aprovada em seu texto definitivo pelo Senado Federal, será encaminhada, 
em autógrafo, à sanção, à promulgação ou à Câmara dos Deputados, conforme o caso. 

Parágrafo único – O projeto da Câmara dos Deputados, ainda que não alterado na sua substância, 
será devolvido à Casa de origem, se emendado, de acordo com o previsto no § 2º do art. 99. 

Art. 321 – Os autógrafos de emenda do Senado Federal a projetos da Câmara dos Deputados, 
inclusive as de que trata o § 2º do art. 99, serão, apenas, do texto definitivo dessas emendas. 

§ 1º – Os autógrafos serão assinados pelo Presidente e por dois Secretários. 

Art. 322 – O autógrafo procedente da Câmara dos Deputados ficará arquivado no Senado Federal. 
Emendada a proposição, dele se remeterá cópia autenticada à Casa de origem, salvo se houver segunda 
via, caso em que esta será devolvida. 

CAPÍTULO VIII 

Da Tramitação de Proposição com Discussão Encerrada em Sessão Legislativa Anterior 

Art. 323 – A proposição com discussão encerrada e não resolvida na Sessão Legislativa passará 
para a seguinte, continuando nos termos em que se achar e sujeita aos trâmites regimentais ainda não 
percorridos. 



§ 1º – Ao fim de cada Legislatura serão arquivados os projetos de lei e de resolução do Senado 
Federal, em primeira discussão, cabendo a qualquer Senador ou Comissão requerer o seu 
desarquivamento em Plenário, até o fim da Primeira Sessão Legislativa Ordinária seguinte, quando se 
considerará definitivo o arquivamento. 

§ 2º – Os projetos originários da Câmara dos Deputados, os de decreto legislativo do Senado Federal 
e os de lei do Senado Federal em segunda discussão prosseguirão o seu curso, reabrindo-se as discussões 
encerradas. 

§ 3º – Os projetos referidos no parágrafo anterior, que não tenham figurado em Ordem do Dia nos 
últimos dois anos, serão submetidos ao Plenário, independentemente de parecer, na Primeira Sessão 
Legislativa Ordinária da nova Legislatura, a fim de deliberar se devem ter prosseguimento, considerando-se 
pela rejeição o pronunciamento contrário a essa providência. 

CAPÍTULO IX 

Da Prejudicialidade 

Art. 324 – Será considerada prejudicada matéria dependente de deliberação do Senado Federal. 

a) por haver perdido a oportunidade; 

b) em virtude de seu prejulgamento pelo Plenário em outra deliberação. 

§ 1º – A declaração de estar prejudicada a proposição será feita em Plenário, incluída, para esse fim, 
a matéria em Ordem do Dia,quando nela não figure, ao se dar o fato que a tenha prejudicado. 

§ 2º – Cabe ao Presidente, de ofício ou a requerimento, declarar prejudicada qualquer proposição, 
ressalvado recurso para o Plenário. 

§ 3º – O recurso de que trata o parágrafo anterior será resolvido após audiência da Comissão 
competente para estudar a matéria quanto ao mérito, salvo se a prejudicialidade, declarada no curso de 
votação, disser respeito a emenda ou disposição da matéria em apreciação. Nesse caso, a votação não se 
interromperá, e o pronunciamento da Comissão poderá ser dispensado quando não possa processar-se 
oralmente, de pronto. 

§ 4º – Será definitivamente arquivada a proposição prejudicada, salvo em se tratando de proposição 
principal que o tenha sido em virtude da aprovação de substitutivo suscetível de ter curso autônomo. 

CAPÍTULO X 

Da Sustação do Estudo das Proposições 

Art. 325 – O estudo de qualquer proposição poderá ser sustado, temporariamente, a requerimento de 
Comissão ou Senador, para aguardar: 

1) a decisão do Senado Federal ou o estudo de Comissão sobre outra proposição que com ela tenha 
conexão; 

2) o resultado de diligência; 

3) o recebimento de outra proposição sobre a mesma matéria, em curso na Câmara dos Deputados, 
ressalvado o disposto no art. 43 do Regimento Comum. 

Parágrafo único – Quando a medida constante deste artigo for requerida em Plenário, a sua votação 
será precedida do parecer da Comissão competente para o estudo da matéria da proposição, salvo se for 
ela a autora do requerimento. 

CAPÍTULO XI 

Da Urgência 

Art. 326 – A urgência dispensa, durante toda a tramitação da matéria, interstícios e formalidades 
regimentais, salvo parecer das Comissões e quorum de votação. 

Parágrafo único – A existência de matéria urgente na Ordem do Dia não implica prorrogação 
automática da Sessão. 

Art. 327 – A urgência pode ser proposta: 



a) por Comissão, em qualquer caso; 

b) pela Mesa, por lideres de Partidos, representando, no mínimo, um oitavo da composição do 
Senado Federal, ou por oito Senadores, nos casos do parágrafo único do art. 328. 

c) por lideres de Partidos, representando, no mínimo, a metade da composição do Senado Federal, 
ou por 32 Senadores, nos casos da alínea b do art. 330; 

d) por lideres de Partidos, representando, no mínimo, um quarto da composição do Senado Federal, 
ou por 16 Senadores, nos casos da alínea c do art. 330. 

Art. 328 – O requerimento de urgência, ainda que lido na Hora do Expediente, será submetido ao 
Plenário no final da Ordem do Dia da mesma Sessão. Nos casos da alínea c do art. 330, se algum Senador 
solicitar a palavra, o requerimento passará a figurar no início da Ordem do Dia da Sessão Ordinária 
imediata, sem prejuízo das matérias em fase de votação. 

Parágrafo único – Quando, porém, a juízo da Mesa, se tratar de matéria que envolva perigo para a 
segurança nacional ou providências para atender a calamidade pública, a urgência será imediatamente 
submetida à votação do Plenário. 

Art. 329 – Serão considerados urgentes, independentemente de requerimento: 

I – com o rito previsto na alínea a do art. 330, a matéria que objetive: 

a) autorizar o Governo a declarar a guerra ou fazer a paz; 

b) conceder ou negar passagem ou permanência a forças estrangeiras no território nacional; 

c) declarar em estado de sítio um ou mais pontos do território nacional; 

d) aprovar ou suspender sítio decretado pelo Presidente da República, na ausência do Poder 
Legislativo. 

II – com o rito estabelecido na alínea b do art. 330, a matéria que objetive autorização: 

a) ao Presidente ou Vice-Presidente da República para se ausentar do País; 

b) ao Senador para o desempenho de missão prevista no art. 40 da Constituição. 

Art. 330 – A matéria para a qual o Senado Federal conceda urgência será submetida ao Plenário: 

a) imediatamente, ainda que com interrupção de discurso, discussão ou votação, em qualquer fase 
dos trabalhos, nos casos do parágrafo único do art. 328; 

b) em seguida à Ordem do Dia da mesma Sessão em que a urgência for concedida, se o Plenário 
entender que se trata de matéria que ficará prejudicada se não for desde logo tratada; 

c) na terceira Sessão Ordinária que se seguir à concessão da urgência, nos demais casos, figurando 
a matéria no inicio da Ordem do Dia, sem prejuízo de outras, em igual regime, e em idêntica fase de 
tramitação, que nela devam ser incluídas. 

Art. 331 – Os pareceres sobre as proposições em regime de urgência devem ser apresentados: 

1) imediatamente, nas hipóteses das alíneas a e b do art. 330, podendo os Presidentes das 
Comissões, ou os Relatores, solicitar prazo não excedente de duas horas, em conjunto; 

2) no prazo compreendido entre a concessão da urgência e o dia anterior ao da Sessão em cuja 
Ordem do Dia deva a matéria figurar, quando se tratar de caso previsto na alínea c do art. 330, sendo, ao 
fim desse prazo, enviada à Mesa a proposição. 

Parágrafo único – O parecer poderá ser oral nos casos a que se refere o nº 1; será escrito, salvo 
casos justificados, em que poderá ser proferido oralmente, nas hipóteses previstas no nº 2. 

Art. 332 – Se na discussão de matéria em regime de urgência forem apresentadas emendas, 
observar-se-ão as seguintes normas: 

a) nos projetos enquadrados nas alíneas a e b do art. 330, as Comissões proferirão os seus 
pareceres em seguida ao encerramento da discussão, podendo pedir o prazo previsto no nº 1 do art. 334; 

b) nos da alínea c do art. 330, o projeto sairá da Ordem do Dia, encerrada a discussão,. para ser 
novamente incluído após transcorridas 72 horas, durante as quais serão elaborados os pareceres sobre as 
emendas, podendo os mesmos ser prestados oralmente em Plenário. 



Art. 333 – Não serão considerados na mesma Sessão mais de dois requerimentos de urgência, salvo 
os mencionados no parágrafo único do art. 328. 

Art. 334 – No encaminhamento de votação do requerimento de urgência, só poderão falar, pelo prazo 
máximo de dez minutos, dois dos signatários do requerimento e dois representantes de cada Partido. 

Parágrafo único – Quando o requerimento de urgência tiver sido apresentado por Comissão, poderá 
encaminhar-lhe a votação, em nome dela, o seu Presidente ou o Relator da matéria. 

Art. 335 – O regime de urgência, exceto nos casos previstos nas alíneas a e b do art. 330, não 
prejudica a realização de diligência no prazo máximo de 72 horas, que o Senado Federal, a requerimento 
de qualquer de seus membros, considere essencial à elucidação da matéria em debate. 

Parágrafo único – O requerimento a que se refere este artigo pode ser apresentado antes de 
proferidos os pareceres das Comissões, ou se formulado após estes, até ser anunciada a votação. 

Art. 336 – O prazo a que se refere o nº 1 do art. 331 será concedido sem prejuízo do prosseguimento 
da Ordem do Dia, salvo se as Comissões chamadas a se pronunciar sobre o projeto em urgência 
manifestarem, pelos seus Presidentes ou Relatores, o desejo de acompanhar em Plenário o estudo das 
outras matérias, caso em que a Sessão será suspensa, a não ser que haja oradores inscritos para depois 
da Ordem do Dia, aos quais será facultado o uso da palavra no mesmo prazo. 

Art. 337 – Extingue-se a urgência: 

a) com o término da Sessão Legislativa; 

b) com a remessa da proposição à Câmara dos Deputados, quando de iniciativa do Senado Federal; 

c) mediante deliberação do Senado Federal, por dois terços, no mínimo, dos presentes, desde que 
não se trate de urgência prevista no parágrafo único do art. 328 e não esteja a matéria em curso de 
votação. 

Parágrafo único – O requerimento de extinção de urgência pode ser formulado: 

a) por Comissão; 

b) por líderes, representando, no mínimo, um quarto da composição do Senado Federal, ou 16 
Senadores, nos casos da alínea c do art. 330; 

c) por líderes, representando, no mínimo, metade da composição do Senado Federal, ou 32 
Senadores, nos casos da alínea b do art. 330. 

Art. 338 – O requerimento de urgência poderá ser retirado até ser anunciado a sua votação, 
mediante solicitação escrita do seu primeiro signatário, ou do Presidente da Comissão que o houver 
formulado, e despacho do Presidente. 

TÍTULO X 

Do Orçamento 

Art. 339 – No estudo e apreciação do projeto de lei orçamentária, serão obedecidas as seguintes 
normas: 

a) recebida da Câmara dos Deputados a proposição orçando a Receita e fixando a Despesa Geral da 
República, será imediatamente enviada à Comissão de Finanças, determinando a Mesa a sua publicação e 
a distribuição dos respectivos avulsos; 

b) na Sessão em que forem distribuídos os avulsos, o Presidente anunciará que a proposição 
receberá emendas dos Senadores perante a Mesa durante as três Sessões seguintes; 

c) no curso do mês de novembro, o prazo a que se refere este artigo será anunciado 
independentemente da distribuição de avulsos, desde que a publicação tenha sido feita no órgão oficial do 
Senado Federal; 

d) as emendas deverão ser justificadas por escrito; 

e) findo o prazo estabelecido, as emendas serão publicadas e encaminhadas à Comissão de 
Finanças; 



f) perante a Comissão de Finanças, qualquer Senador poderá apresentar emendas ao Orçamento, as 
quais independem de justificação escrita, cumprindo aos autores faze-la oralmente perante a Comissão, 
quando esta o entender necessário; 

g) a Comissão emitirá parecer, simultaneamente, sobre a proposição e as emendas que lhe forem 
apresentadas, oferecendo, por sua vez, as que julgar necessárias; 

h) as emendas apresentadas perante a Comissão, ainda que recebam parecer contrário, serão 
encaminhadas ao pronunciamento do Plenário; 

i) cada anexo ao projeto de lei orçamentária será tratado como projeto autônomo. Manter-se-á, 
porém, em cada caso, o número do projeto integral, acrescido do número de ordem do anexo respectivo; 

j) no curso do mês de novembro, a Mesa, independentemente de requerimento do Plenário, poderá 
incluir em Ordem do Dia qualquer anexo de orçamento, com prioridade sobre matéria já em discussão ou 
com votação iniciada ainda que em regime de urgência; 

k) observar-se-ão, na discussão e votação do projeto de orçamento e respectivas emendas, as 
normas estabelecidas neste Regimento para os demais projetos de lei, com as seguintes alterações: 

1) serão votadas em grupo, salvo destaques, as emendas com subemendas. A aprovação do grupo 
importa a das emendas com as modificações constantes das respectivas subemendas; 

2) na votação de emenda ou subemenda, poderão falar, para encaminhá-la, o autor, um orador 
favorável, um contrário e, afinal, o Relator; 

l) não é permitido apresentar ao projeto de orçamento emenda com caráter autônomo. Da recusa, 
pela Mesa, de emenda considerada intringente deste artigo cabe recurso para o Plenário. 

TÍTULO XI 

Da Tomada de Contas 

Art. 340 – Chegando à Mesa projeto de aprovação de contas do Presidente da República, serão lidos 
e mandados publicar com a mensagem a exposição de motivos do Ministro da Fazenda e o parecer do 
Tribunal de Contas. 

§ 1º – Distribuídos os avulsos, ficará o projeto em pauta, durante três Sessões, para receber 
emendas. 

§ 2º – Findo esse prazo, serão as emendas publicadas e a matéria remetida, com o respectivo 
processo, às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças, que emitirão parecer, em trinta dias, 
prorrogáveis por igual tempo, no máximo, pelo Plenário. 

§ 3º – Passadas 48 horas do término do prazo previsto no parágrafo anterior, a matéria poderá ser 
incluída em Ordem do Dia. Não havendo parecer escrito, será ele proferido oralmente. 

TÍTULO XII 

Do Senado no Desempenho de suas Atribuições Privativas 

CAPÍTULO I 

Do Pronunciamento do Senado Federal sobre Escolha de Autoridades 

Art. 341 – No pronunciamento do Senado Federal sobre as escolhas a que se refere o art. 63, nº I, da 
Constituição, observar-se-ão as seguintes normas: 

a) recebida a mensagem do Presidente da República, a qual, quando se referir a chefe de missão 
diplomática, deverá ser acompanhada de amplos esclarecimentos sobre o candidato e, sempre que 
possível, também do seu curriculum vitae, será lida no expediente e encaminhada à Comissão competente, 
na forma do disposto nos arts. 86, nº 15, 91, nº 16, 93, g, e 95, b; 

b) quando se tratar de chefe de missão diplomática, a Comissão convocará o escolhido, para ouvi-lo, 
no prazo que estipular, sobre assuntos pertinentes ao desempenho do cargo que deverá ocupar; salvo em 
se tratando de diplomata em exercício no estrangeiro, caso em que a convocação dependerá de 
deliberação da Comissão, a requerimento de qualquer de seus membros; 



c) a Comissão, se julgar conveniente, requisitará, do Ministério competente, informações 
complementares para instrução do seu pronunciamento; 

d) será secreta a reunião em que se processarem o debate e o pronunciamento da Comissão sobre a 
matéria a que se refere este artigo; 

e) o parecer deverá constar: 

1) de relatório sobre o escolhido, com os elementos informativos recebidos ou obtidos pela Comissão, 
de forma a possibilitar a verificação dos requisitos legais e qualidades essenciais ao cargo; 

2) de conclusão no sentido da aprovação ou desaprovação do nome indicado, mencionando-se, em 
ata, apenas o resultado da votação por escrutínio secreto, sem que seja admitida qualquer declaração ou 
justificação de voto, exceto em referência ao aspecto legal; 

f) o parecer e a ata da reunião em Comissão serão encaminhados à Mesa em invólucro fechado, 
rubricado pelo Presidente do mesmo órgão; 

g) a discussão do parecer far-se-á no Plenário, em Sessão Secreta, anterior; 

h) o pronunciamento do Senado Federal será comunicado ao Presidente da República, em 
expediente secreto, no qual se consignará o resultado da votação. 

CAPÍTULO II 

Do Pedido de Autorização para Empréstimo Externo 

Art. 342 – O pedido de autorização para empréstimo externo, a ser contraído por Estado, pelo Distrito 
Federal ou por Município (Constituição, art. 63, nº II), deverá ser encaminhado ao Senado Federal com 
documentos que o habilitem a conhecer perfeitamente a operação, os recursos para satisfazer os seus 
compromissos e a sua finalidade. 

Art. 343 – Deverá acompanhar o pedido de autorização parecer do órgão incumbido da execução da 
política financeira do Governo Federal. 

Art. 344 – No pronunciamento do Senado Federal sobre a matéria de que trata o art. 342, observar-
se-ão as seguintes normas: 

a) lido no Expediente da Sessão, o pedido de autorização será encaminhado à Comissão de 
Finanças, que formulará o respectivo projeto de resolução, concedendo ou negando a medida pleiteada. O 
projeto, a seguir, será submetido ao exame da Comissão de Constituição e Justiça; 

b) considerado constitucional e conveniente o pedido, a Comissão de Finanças elaborará projeto de 
resolução concedendo a autorização; 

c) promulgada a resolução, será comunicada à entidade interessada e ao órgão a que se refere o art. 
343. 

Art. 345 – O teor da resolução do Senado Federal concedendo autorização para empréstimo externo 
deverá constar do instrumento da operação. 

Art. 346 – Qualquer modificação nos compromissos originariamente assumidos dependerá de nova 
autorização do Senado Federal. 

CAPÍTULO III 

Do Pedido de Licença para Alienação de Terras 

Art. 347 – O Senado Federal se pronunciará sobre alienação ou concessão de terras públicas com 
área superior a dez mil hectares (Constituição, art. 156, § 2º), mediante pedido de autorização formulado 
pelo Governador do Estado ou Território respectivo, instruído com: 

a) planta e descrição minuciosa das terras objeto da transação e, bem assim, esclarecimentos sobre 
o destino que se lhes pretenda dar; 

b) planta e descrição de outras terras que o adquirente possua, com especificação da respectiva área 
de utilização; 

c) esclarecimentos sobre a existência, ou não, na área cuja alienação se pretenda. 



Parágrafo único – Tratando-se de concessão ou alienação nas zonas a que se refere o art. 180 da 
Constituição Federal, o pedido de autorização será encaminhado ao Senado Federal, com prévio 
assentimento do Conselho de Segurança Nacional. 

Art. 348 – Lido no Expediente da Sessão o pedido de concessão ou alienação, será ele encaminhado 
à Comissão de Legislação Social, que formulará o projeto de resolução, concedendo ou negando a medida 
pleiteada. O projeto irá, a seguir, à Comissão de Constituição e Justiça e, afinal, à de Economia, ressalvado 
o disposto no art. 265. 

Art. 349 – A autorização concedida pelo Senado Federal jamais poderá prejudicar a preferência 
estabelecida pelo art. 156, § 1º, da Constituição, a favor dos posseiros de terras devolutas nelas com 
moradia habitual. 

Art. 350 – A decisão do Senado Federal deve constar do instrumento de concessão ou alienação. 

CAPÍTULO IV 

Da Suspensão da Vigência de Lei Inconstitucional 

Art. 351 – O Senado Federal conhecerá da declaração, proferida em decisão definitiva pelo Supremo 
Tribunal Federal, da inconstitucionalidade, total ou parcial, de lei ou decreto, mediante: 

1) comunicação do Presidente do mesmo Tribunal; 

2) representação; 

a) do Procurador-Geral da República; 

b) de qualquer autoridade; 

c) de qualquer interessado na decisão; 

3) projeto de resolução, de iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça ou de qualquer Senador. 

Art. 352 – A comunicação ou representação deverá ser instruída com o texto do acórdão do Supremo 
Tribunal Federal, do parecer do Procurador-Geral da República e da versão do registro taquigráfico do 
julgamento. 

Parágrafo único – A exigência constante deste artigo se aplica também ao projeto de resolução, 
apresentado na forma do disposto no nº 3 do art. 351. Quando não seja possível cumpri-la, deverá o projeto 
ser acompanhado de indicação precisa, quanto ao julgado do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 353 – Lida no Expediente da Sessão, a comunicação, representação ou proposição será 
encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que redigirá o projeto de resolução para o fim previsto 
no art. 64 da Constituição, ou emitirá parecer sobre o que tiver sido apresentado. 

CAPÍTULO V 

Do Pedido de Autorização para Aumento Temporário do Imposto de Exportação 

Art. 354 – No pronunciamento do Senado Federal sobre pedido de autorização do Estado para 
aumento temporário do Imposto de Exportação (Constituição, art. 19, § 6º), observar-se-ão as seguintes 
normas: 

a) o pedido deverá ser remetido ao Senado Federal com documentação bastante para provar a 
necessidade do aumento pretendido, especialmente: 

a-1) balanço das contas do último exercício financeiro do Estado; 

a-2) especificação das previsões orçamentárias relativas a cada tributo e da receita realmente 
arrecadada no último exercício; 

a-3) previsão da arrecadação do Imposto de Exportação com o acréscimo pleiteado; 

b) lido no Expediente da Sessão, o pedido de autorização será encaminhado à Comissão de 
Economia, que formulará o respectivo projeto de resolução, concedendo ou negando a medida pleiteada. O 
projeto, em seguida, irá à Comissão de Constituição e Justiça, que lhe examinará os aspectos constitucional 
e jurídico, passando-o, afinal, à de Finanças, salvo o disposto no art. 265; 



c) da deliberação do Senado Federal, em definitivo, sobre a matéria, será dado conhecimento ao 
Governo do Estado interessado. 

CAPÍTULO VI 

Do Veto do Prefeito do Distrito Federal 

Art. 355 – Na apreciação do veto do Prefeito do Distrito Federal (Lei nº 217, de 15-1-1948), observar-
se-ão as seguintes normas: 

a) recebido o veto, ser-lhe-á atribuído número de ordem; 

b) recebidos, no mesmo expediente, dois ou mais vetos, o número de ordem será dado pela 
precedência do número da respectiva mensagem; 

c) lido no Expediente da Sessão, será o veto imediatamente encaminhado à Comissão de 
Constituição e Justiça; 

d) a designação do Relator, na Comissão, obedecerá à escala, por ordem alfabética dos seus 
membros efetivos, inclusive o Presidente; 

e) na hipótese de exercício temporário na Comissão, o substituto ocupará, na escala, o lugar do 
substituído, independente da ordem alfabética; 

f) sendo total o veto, o parecer concluirá pela aprovação ou rejeição em globo, vedada a cisão. Sendo 
parcial, poderá concluir por essa forma ou distintamente, em relação a cada disposição vetada; 

g) a votação em Plenário far-se-á sobre o próprio veto, em escrutínio secreto; 

h) na hipótese de veto parcial, nos termos da alínea f, parte final, a votação será feita, salvo 
destaques, em duas partes, conforme tenha sido favorável ou contrário o pronunciamento da Comissão; 

i) considera-se aprovado o veto não votado dentro de trinta dias; 

j) esse prazo contar-se-á a partir da data da leitura do veto no Expediente do Senado Federal, 
excluindo-se o dia inicial e incluindo-se o terminal, se este não for domingo, feriado ou dia em que, 
regimentalmente, o Senado Federal não funcione; 

k) o prazo é ininterrupto e somente se suspende por: 

1 – férias parlamentares, nestas compreendido o período necessário à organização do Senado 
Federal para o seu funcionamento normal, no início de cada Sessão Legislativa; 

2 – convocação extraordinária do Congresso Nacional para determinado fim; 

3 – não funcionamento do Senado Federal por força maior ou caso fortuito, não se compreendendo 
nesta hipótese a falta de quorum ou deliberação do próprio Senado Federal; 

l) rejeitado o veto, a Mesa do Senado Federal fará imediata comunicação ao Prefeito e à Mesa da 
Câmara do Distrito Federal, para o efeito da promulgação. 

Art. 356 – Os casos omissos neste Capítulo serão supridos pelas disposições regimentais de caráter 
geral. 

TÍTULO XIII 

Da Emenda à Constituição 

Art. 357 – Considerar-se-á proposta ao Senado Federal emenda à Constituição, se apresentada pela 
quarta parte, no mínimo, dos seus membros, ou, no decurso de dois anos, por mais de metade das 
Assembléias Legislativas dos Estados. 

Parágrafo único – Não será objeto de deliberação projeto de emenda tendente a abolir a Federação 
ou a República. 

Art. 358 – Recebido o projeto, será lido na hora do Expediente e mandado publicar no Diário do 
Congresso Nacional e em avulsos, para distribuição aos Senadores. 

Art. 359 – Nas 48 horas seguintes à leitura, será eleita Comissão Especial de 16 membros, sob o 
critério do art. 72 deste Regimento, para opinar sobre a matéria no prazo de 30 dias. 



Art. 360 – Cinco dias depois de publicado o parecer no Diário do Congresso Nacional e distribuído 
em avulsos com o texto do projeto, poderá a matéria ser incluída em Ordem do Dia. 

Art. 361 – Só serão admitidas emendas ao projeto de emenda à Constituição na hipótese de ter sido 
este iniciado no Senado Federal, achar-se em sua primeira tramitação nesta Casa e constituírem elas 
substitutivos integrais do texto inicial. 

§ 1º – Não será recebido substitutivo que não tenha relação direta e imediata com o projeto. 

§ 2º – O substitutivo deve ser assinado por 16 Senadores, no mínimo, e apresentado antes de iniciar-
se o debate, sendo discutido juntamente com o projeto. 

§ 3º – O substitutivo apresentado em segunda discussão depende, se aprovado, de nova discussão. 

Art. 362 – Em qualquer turno, a discussão será em globo, do projeto com o respectivo substitutivo. 

Art. 363 – Cada discussão processar-se-á em cinco Sessões Ordinárias consecutivas. 

Art. 364 – Na discussão, cada Senador tem o direito de falar durante duas horas, em uma ou mais 
vezes. As questões de ordem só poderão ser propostas dentro desse mesmo prazo. 

Parágrafo único – Ao Relator, ou ao membro da Comissão Especial que o substituiu, é licito replicar, 
no mesmo prazo, a cada Senador, se não desejar falar no final. 

Art. 365 – Encerrada a discussão, se não tiver sido apresentado substitutivo, passar-se-á à votação 
de acordo com o disposto no art. 367. 

§ 1º – Havendo substitutivo, a matéria voltará à Comissão Especial, a fim de sobre ela emitir parecer 
no prazo de 30 dias. 

§ 2º – Lido no Expediente, publicado no Diário do Congresso Nacional e distribuído em avulsos o 
parecer acompanhado do texto do projeto e substitutivo, a matéria poderá ser incluída em Ordem do Dia. 

Art. 366 – Findo o prazo para pronunciamento da Comissão Especial sobre o projeto ou substitutivo, 
sem que ela tenha oferecido o seu parecer, a matéria será distribuída em avulsos, contendo o texto daquele 
e deste, se, antes, isso já não tiver sido feito, e poderá ser incluída em Ordem do Dia. 

Art. 367 – A votação de projeto de emenda à Constituição far-se-á pelo processo nominal e com o 
quorum de dois terços da totalidade dos Senadores. 

§ 1º – O Presidente marcará a data da votação, com a antecedência de oito dias, do que dará aviso 
telegráfico a todos os Senadores. 

§ 2º – Se no dia marcado, para a votação esta não puder realizar-se por falta de quorum, a matéria 
passará a figurar na Ordem do Dia, como última das em votação, durante o prazo de cinco Sessões, ao fim 
do qual poderá ser votada com a presença de 32 Senadores. 

Art. 368 – Todas as discussões poderão ser encerradas mediante requerimento assinado por um 
quarto do número total dos Senadores e aprovado por dois terços, pelo menos, dos presentes, desde que já 
se tenham efetuado em duas Sessões anteriores. 

Art. 369 – Para encaminhamento de votação só será permitida a palavra uma vez a cada Senador, 
por 15 minutos. 

Art. 370 – O interstício entre a votação e a discussão subseqüente de projeto de emenda à 
Constituição será de quarenta e oito (48) horas, no mínimo. 

Art. 371 – Todos os prazos e interstícios são improrrogáveis. 

Art. 372 – Em tudo quanto não contrariem estas disposições especiais, regularão a tramitação da 
matéria as disposições do Regimento atinentes aos projetos de lei. 

Parágrafo único – Não se admitirá requerimento de urgência para projeto de emenda à Constituição. 

Art. 373 – Aprovado pelo Senado Federal, o projeto será remetido à Câmara dos Deputados, 
independentemente de redação final, com a comunicação do quorum de votação em ambos os turnos. 

§ 1º – Considera-se rejeitado o projeto de emenda à Constituição ou substitutivo não aprovados, pelo 
menos, por maioria absoluta dos membros do Senado Federal. 

§ 2º – Se a aprovação tiver sido por maioria absoluta, o projeto devolvido pela Câmara dos 
Deputadas terá, na Sessão Legislativa Ordinária seguinte, a mesma tramitação prescrita nos artigos 



anteriores, qualquer que tenha sido o quorum constitucional de votação na Câmara dos Deputados. O 
mesmo acontecerá se a aprovação do Senado Federal tiver sido por dois terços e a da outra Casa por 
maioria absoluta. 

Art. 374 – Considera-se projeto novo o substitutivo da Câmara dos Deputados a projeto de iniciativa 
do Senado Federal. 

Art. 375 – Considera-se prejudicado o projeto cuja tramitação não se ultime em cada Casa em duas 
Sessões Legislativas Ordinárias e consecutivas, na hipótese prevista no § 2º do art. 217 da Constituição. 

Art. 376 – Quando ultimada no Senado Federal a votação do projeto, dar-se-á disso comunicação à 
Câmara dos Deputados, para o fim previsto no art. 217, § 4º, da Constituição. 

Art. 377 – Não terá curso projeto de emenda à Constituição durante a vigência do estado de sítio. 

Art. 378 – Só será submetido à votação em Sessão Legislativa Extraordinária o projeto de emenda à 
Constituição: 

a) procedente da Câmara dos Deputados, que tenha sido aprovado na Casa de origem por dois 
terços dos respectivos componentes em duas discussões, no mesmo ano; 

b) originário do Senado Federal, se: 

b-1) não tiver sido ainda objeto de votação; 

b-2) já tiver sido aprovado em discussão anterior, no mesmo ano, por dois terços de votos da 
totalidade dos Senadores. 

Art. 379 – Só é considerada válida a aprovação de projeto de emenda à Constituição em Sessão 
Legislativa Extraordinária, nos casos previstos no artigo anterior, se realizada por dois terços de votos da 
totalidade dos Senadores. 

TÍTULO XIV 

Do Comparecimento do Ministro de Estado 

Art. 380 – A convocação de Ministro de Estado, resolvida pelo Senado Federal, para comparecer 
perante este ou qualquer das suas Comissões, será feita por ofício do 1º- Secretário, acompanhado da 
cópia do requerimento das informações pretendidas. Nesse mesmo ofício, solicitar-se-á ao Ministro declare, 
dentro do prazo determinado e nas horas de Sessão, quando comparecerá. 

Art. 381 – É lícito ao Ministro enviar ao Senado Federal, antes de seu comparecimento, exposição 
escrita para conhecimento da Casa. 

Art. 382 – O Senado Federal designará dia e hora para ouvir o Ministro de Estado que o solicitar. 

Art. 383 – O Ministro de Estado que comparecer perante o Senado Federal, para o fim de prestar 
esclarecimentos ou solicitar providências, terá assento no recinto na primeira bancada da direita. 

Art. 384 – Se o tempo ordinário da Sessão não bastar para a conclusão das informações, o Senado 
Federal poderá prorrogar a Sessão, ou designar outro dia para novo comparecimento do Ministro. 

Art. 385 – O Ministro não será interrompido, por aparte ou pedido de esclarecimento, no curso da sua 
exposição, abrindo-se, ao termo desta, a fase de interpelações por qualquer Senador, mas sempre dentro 
do assunto que houver determinado o comparecimento. 

Art. 386 – Se o Ministro convocado não comparecer sem causa justificada no dia e hora designados, 
na forma do art. 380, o Presidente do Senado Federal providenciará no sentido de ser imediatamente 
instaurado processo por crime de responsabilidade. 

Art. 387 – O disposto nos artigos precedentes aplicar-se-ão, tanto quanto possível, no caso do 
comparecimento do Ministro à reunião de Comissão. 

TÍTULO XV 

Do Senado Federal como órgão Judiciário 

Art. 388 – O Senado Federal é tribunal para julgar o Presidente da República, nos crimes de 
responsabilidade, e os Ministros de Estado, nos crimes da mesma natureza conexos com os daquele; e 
tribunal para processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da 
República, nos crimes de responsabilidade. 



Art. 389 – O Senado Federal funcionará sob a presidência do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, nos atos do Plenário. 

Parágrafo único – Nos casos do nº II do art. 62 da Constituição, o disposto neste artigo se aplica após 
o reconhecimento de que a denúncia deve ser objeto de deliberação. 

Art. 390 – A declaração de procedência da acusação só poderá ser proferida pela maioria absoluta 
do Senado Federal, e a sentença condenatória, pelo voto noninal de dois terços dos seus membros. 

Art. 391 – Em todos os trâmites de processo e julgamento, serão observadas as normas prescritas na 
lei reguladora da espécie. 

Art. 392 – As decisões do Senado Federal de julgamento nos casos do nº I do art. 62 da 
Constituição, ou de pronúncia e julgamento nos do nº II do mesmo artigo, constarão de sentenças, lavradas 
nos autos do processo pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, assinadas por ele e pelos Senadores 
que funcionarem como juizes, transcritas em ata da Sessão, que será Publicada no Diário Oficial e no Diário 
do Congresso Nacional. 

Art. 393 – Servirá como escrivão do processo um funcionárío da Secretaria do Senado Federal. 

Art. 394 – Nos crimes de responsabilidade do Presidente da República e dos Ministros de Estado, 
recebido da Câmara dos Deputados o decreto de acusação, com o respectivo processo, será logo eleita 
uma Comissão Especial, de dezesseis membros, representando, pelo critério proporcional, todas as 
bancadas partidárias, para, no prazo de 48 horas, oferecer o libelo acusatório. 

§ 1º – Ao Presidente do Supremo Tribunal Federal o Presidente do Senado Federal remeterá o 
processo, em original, com a comunicação do dia designado para o julgamento. 

§ 2º – Ao acusado o 1º-Secretário enviará cópia autenticada de todas as peças do processo, inclusive 
o libelo, intimando-o do dia em que deverá comparecer ao Senado Federal para o julgamento. 

§ 3º – Estando o acusado ausente do Distrito Federal, a sua intimação será solicitada pelo Presidente 
do Senado Federal ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado em que se encontrar. 

Art. 395 – Nos crimes de responsabilidade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do 
Procurador-Geral da República, a denúncia será recebida pela Mesa do Senado Federal e lida no 
Expediente da Sessão seguinte, sendo despachada, após, a uma Comissão Especial de dezesseis 
membros, eleita para opinar sobre a matéria, em que se representarão pelo critério proporcional todas as 
bancadas partidárias. 

TÍTULO XVI 

Da Polícia e da Economia Interna do Senado Federal 

Art. 396 – A Mesa fará manter a ordem e o respeito indispensáveis no edifício do Senado Federal e 
suas dependencias e exercerá a função de superintender os serviços da Secretaria, empregando, para esse 
fim, os meios facultados no respectivo Regulamento. 

Art. 397 – O policiamento do edifício do Senado Federal e de suas dependências fica adstrito, 
privativamente, à Comissão Diretora, sem a intervenção de qualquer outro Poder. 

Parágrafo único – Far-se-á o policiamento, ordinariamente, com elementos da Guarda Civil 
requisitados e, se necessário, por outros elementos da força pública e agentes da policia comum, postos à 
disposição da Mesa, por solicitação desta. 

Art. 398 – Não é permitido o ingresso, nas dependências do Senado Federal, a quem não esteja 
convenientemente vestido. Aos homens exigir-se-ão paletó e gravata. 

Art. 399 – Se no edificio do Senado Federal ou em suas dependências alguérn perturbar a ordem, o 
Presidente mandá-lo-á por em custódia, se desatendida a advertência que se lhe fizer. Feitas as 
averiguações necessárias, mandá-lo-á soltar ou entregar à autoridade competente, com oficio do 1º-
Secretário participando a ocorrência. 

Art. 400 – Quando no edificio do Senado Federal se cometer algum delito, realizar-se-á a prisão do 
criminoso, seguida de inquérito, instaurado e presidido por um dos membros da Mesa, designado pelo 
Presidente. 

§ 1º – Serão observadas, no inquérito, as leis de processo e os regulamentos policiais do Distrito 
Federal, no que lhe for aplicável. 



§ 2º – Servirá de escrivão, no inquérito, o funcionário da Secretaria designado pelo 1º-Secretário. 

§ 3º – O inquérito terá rápido andamento e será enviado, após sua conclusão, à autoridade judiciária 
competente. 

§ 4º – O preso será entregue, com o auto de flagrante, à autoridade policial competente. 

Art. 401 – Ao Ministro da Fazenda serão enviadas as folhas do subsídio dos Senadores e as dos 
vencimentos dos funcionários da Secretaria, a fim de serem pagas pelo Tesouro Nacional no edifício do 
Senado Federal. 

Art. 402 – O Diretor-Geral da Secretaria, sob a fiscalização da Comissão Diretora, servirá de 
Tesoureiro das importâncias atribuídas ao Senado Federal para as despesas ordinárias e eventuais, 
cumprindo-lhe: 

a) recolher as quantias que receber ao cofre da Secretaria, à Caixa Econômica Federal ou ao Banco 
do Brasil, a juízo da Comissão Diretora;  

b) apresentar, mensalmente, ao Vice-Presidente do Senado Federal e, trimestralmente, à Comissão 
Diretora, para seu exame e aprovação, o balancete da receita e despesa, no qual registrará o saldo em 
caixa. 

Art. 403 – No começo de cada ano, a Comissão Diretora requisitará ao Ministro da Fazenda os 
saldos ainda no Tesouro das verbas do Senado Federal do ano anterior, e lhes dará aplicação de acordo 
com as necessidades da administração do Senado Federal. 

TÍTULO XVII 

Da Secretaria 

Art. 404 – Os serviços do Senado Federal serão executados pela sua Secretaria e reger-se-ão por 
um regulamento especial, considerado parte integrante deste Regimento. 

Art. 405 – A Comissão Diretora não requisitará funcionário de qualquer repartição ou serviço, salvo o 
disposto no parágrafo único do art. 397, nem porá funcionário da sua Secretaria à disposição de outro órgão 
do poder público. 

Art. 406 – As modificações no Quadro do Pessoal da Secretaria ou da Portaria, inclusive alterações 
dos respectivos vencimentos ou concessão de vantagens especiais, devem provir sempre de proposta da 
Comissão Diretora. 

TÍTULO XVIII 

Disposições Gerais 

CAPÍTULO I 

Do Regimento e Suas Modificações 

Art. 407 – O Regimento Interno só poderá ser modificado ou reformado por meio de projeto de 
resolução oferecida por qualquer Senador, pela Comissão Diretora, ou por Comissão especial nomeada em 
virtude de deliberação do Senado Federal e da qual deverá fazer parte um membro da Comissão Diretora. 

§ 1º – Em qualquer caso, o projeto, após publicado e distribuído em avulsos, ficará sobre a Mesa 
durante três Sessões, a fim de receber emendas. 

§ 2º – Depois desse prazo, o projeto irá, para efeito de parecer, à Comissão especial que o tiver 
elaborado, ou à Comissão Diretora, se de iniciativa desta ou de algum Senador. 

§ 3º – O parecer mencionado no parágrafo precedente será emitido em dez dias, quando o projeto 
seja de simples modificação, e em vinte dias, quando se trate de reforma. 

§ 4º – Observar-se-ão, na discussão e votação do projeto de reforma do Regimento, as normas 
vigentes para os demais projetos de resolução. 

Art. 408 – A Mesa fará, ao fim da Legislatura, consolidação das modificações feitas no Regimento, 
mandando tirar deste nova edição, durante o interregno das Sessões. 

CAPÍTULO II 



Das Questões de Ordem 

Art. 409 – Constituirá questão de ordem, suscitável em qualquer fase da Sessão, qualquer dúvida 
sobre interpretação ou aplicação do Regimento Interno. 

Art. 410 – A questão de ordem deve ser objetiva, referindo-se a caso ocorrente na ocasião em que 
seja suscitada, não podendo versar sobre tese de natureza doutrinária ou especulativa. 

Art. 411 – A questão de ordem será decidida pelo Presidente, com recurso para o Plenário, de ofício, 
ou mediante requerimento que, quando se tratar de matéria em regime de urgência, nos termos das alíneas 
a e b do art. 330, deverá ser subscrito por 16 Senadores, ou lideres representando igual número. 

Art. 412 – Considera-se simples precedente a decisão sobre questão de ordem, só adquirindo força 
obrigatória quando incorporada ao Regimento. 

Art. 413 – Nenhum Senador poderá falar sobre a mesma questão de ordem mais de uma vez e por 
mais de dez minutos. 

Art. 414 – É lícito à Mesa ou a qualquer Senador pedir a audiência da Comissão de Constituição e 
Justiça sobre questão de ordem a ser submetida à decisão do Plenário. 

§ 1º – Aprovada a proposta nesse sentido, fica sobrestada a decisão até o pronunciamento da 
Comissão. 

§ 2º – O parecer da Comissão, proferido no prazo de 48 horas, será incluído em Ordem do Dia, para 
deliberação do Plenário. 

§ 3º – Quando, porém, se tratar de questão de ordem sobre matéria em regime de urgência ou em 
curso de votação ou quando o assunto exija solução imediata, o parecer deverá ser proferido de acordo 
com as normas estipuladas no art. 331, nº 1, dispensada a sua inclusão em Ordem do Dia. 

CAPÍTULO III 

Da Vigência das Resoluções do Senado Federal 

Art. 415 – As resoluções do Senado Federal entram em vigor na data de sua publicação, se não 
fixarem outra. 

CAPÍTULO IV 

Das Petições e Representações Dirigidas ao Senado Federal 

Art. 416 – As petições, memoriais, representações ou outros documentos dirigidos ao Senado 
Federal deverão ser entregues no serviço de protocolo e serão, segundo a sua natureza, despachados às 
Comissões competentes ou arquivados, depois de lidos em Plenário, quando o merecerem, a juizo da 
Mesa. 

Parágrafo único – Não serão recebidas petições e representações sem data e assinatura ou em 
termos desrespeitosos. As assinaturas serão reconhecidas quando a Mesa considerar necessário. 

Art. 417 – Quando uma Comissão julgar que qualquer dos documentos a que se refere o artigo 
anterior não deva ter andamento, mandá-lo-á arquivar, podendo ser reaberto o seu exame se o Senado 
Federal assim o deliberar. 

§ 1º – O arquivamento poderá ser proposto pelo Presidente da Comissão ou por qualquer de seus 
membros e, se por ela aprovado, produzirá seus efeitos independentemente de voto de Plenário. Será, 
entretanto, comunicado à Mesa, em ofício, que, lido no Expediente de Sessão e publicado no Diário do 
Congresso Nacional, será encaminhado ao Arquivo, com o documento. 

§ 2º – O Senado Federal não encaminhará à Câmara dos Deputados ou a outro órgão do poder 
público documento compreendido no art. 416. 

TÍTULO XIX  

Disposições Finais 

Art. 418 – Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 419 – Revogam-se as disposições em contrário. 



Senado Federal, em 31 de janeiro de 1959. – Apolônio Salles, Vice-Presidente do Senado Federal, 
no exercício da Presidência. 

__________________ 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-2-59 

____________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do artigo 27, letra n, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1959 

Artigo único – São nomeadas, de acordo com a alínea e do artigo 61 do Regimento Interno, 
combinado com o artigo 1º da Resolução nº 8, de 1958, para exercer o cargo de Auxiliar Legislativo, classe 
J, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Carmelita de Souza e Zária Ferreira. 

Senado Federal, em 31 de janeiro de 1959. – Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 1/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1-2-59 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1959 

Artigo único – É concedida aposentadoria a Manoel Rabello, Porteiro, classe N, no cargo de Chefe 
da Portaria, padrão PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, nos termos do art. 191, § 1º, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 184, item I da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, 
incorporando-se aos respectivos proventos da inatividade a gratificação adicional correspondente. 

Senado Federal, em 30 de abril de 1959 – Filinto Müller, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 3/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1-5-59 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento 
interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1959 

Art. 1º – É concedida exoneração, a pedido, do cargo de Taquígrafo, classe N, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, a Adolpho Perez. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 27 de maio de 1959. – Filinto Müller, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 9/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 28-5-59 



_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do artigo 47, letra p, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1959 

Suspende a execução dos §§ 2º, 3º e 4º do artigo 91 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais. 

Art. 1º – É suspensa a execução do disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 91 da Constituição do Estado 
de Minas Gerais, com a redação constante da Lei Constitucional nº 3, de 30 de janeiro de 1951, do mesmo 
Estado, em virtude de haverem sido considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, nos 
termos do Acórdão de 8 de agosto de 1953, publicado no Diário da Justiça de 2 de março do ano em curso. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 12 de junho de 1959. – Filinto Müller, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 8/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 13-6-59 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do artigo 47, letra p, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1959 

Artigo único – Fica sem efeito a nomeação de Zária Ferreira para a classe inicial da carreira de 
Auxiliar Legislativo, considerada inapta pelo Serviço de Biometria Médica do Ministério da Saúde. 

Senado Federal, em 12 de junho de 1959. – Filinto Müller, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 13/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 13-6-59 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do artigo 47, letra p, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1959 

Artigo único – É nomeado, de acordo com a alínea e, item 2, do artigo 85 do Regimento interno, 
para exercer o cargo de Taquígrafo, classe N, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Carlos Torres 
Pereira. 

Senado Federal, em 12 de junho de 1959. – Filinto Müller, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 11/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 13-6-59 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1959 

Artigo único – É nomeada, de acordo com a alínea c, item 2, do artigo 85 do Regimento Interno, 
para exercer o cargo de Auxiliar Legislativo, classe J, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Donase 
Xavier Bezerra. 

Senado Federal, em 15 de junho de 1959. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 10/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-6-59 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1959 

Artigo único – É concedida aposentadoria a Luiz Gomes de Carvalho, Chefe da Portaria do Senado 
Federal, padrão PL-7, nos termos do art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado com o art. 184, item 
II, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, incorporando-se aos respectivos proventos da inatividade a 
gratificação adicional correspondente. 

Senado Federal, em 30 de junho de 1959. – Filinto Müller, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 12/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-7-59 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1959 

Art. 1º – É concedida exoneração, a pedido, do cargo de Taquígrafo, classe N, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, a Christina Rose Marie Joffilly. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 15 de julho de 1959. – Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 14/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-7-59 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 12 – DE 1959 



Artigo único – É nomeado, nos termos da alínea c, nº 2, do artigo 85 do Regimento Interno do 
Senado Federal, para exercer o cargo de Taquígrafo, classe N, do Quadro de sua Secretaria, Jorge Manoel 
Azevedo, aprovado em concurso. 

Senado Federal, em 15 de julho de 1959. – Cunha Mello, 1º-Secretário no Exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 15/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-7-59 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, e eu, de 
acordo com o artigo 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 13 – DE 1959 

Suspende a execução de parte da Lei nº 2.456, de 30 de 
dezembro de 1953, do Estado de São Paulo. 

Art. 1º – Fica suspensa a execução da Lei nº 2.456, de 30 de dezembro de 1953, do Estado de São 
Paulo, na parte que se refere ao desmembramento de 922 km2 (novecentos e vinte dois quilômetros 
quadrados) do território do Município de Marabá Paulista, para a constituição do Distrito de Cuiabá Paulista, 
do Município de Mirante do Paranapanema, por ter sido, em decisão definitiva, de 31 de agosto de 1956, 
julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (art. 64 da Constituição Federal). 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 27 de julho de 1959. – Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 7/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 28-7-59 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 14 – DE 1959 

Artigo único – É concedida aposentadoria a Cesário Manoel da Silva, Ajudante de Porteiro, classe 
M, no cargo de Chefe da Portaria, PL-7, nos termos da art. 191, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 184, item I, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e 5º da Lei nº 288, de 8 de junho de 1948, 
combinado com a Lei nº 616, de 2 de fevereiro de 1949, incorporando-se aos respectivos proventos da 
inatividade a gratificação adicional correspondente. 

Senado Federal, em 31 de julho de 1959. – Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 17/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-8-59 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 15 – DE 1959 



Art. 1º – O nº 3 do art. 1º da Resolução nº 3, de 1958, passa a ter a seguinte redação: 

“3 – Gabinete dos demais Secretários e Suplentes: 

1 – Secretário particular 

1 – Auxiliar de Gabinete.” 

Art. 2º – No artigo 4º da mesma Resolução, onde se diz: “Secretário Particular – FG-2”, diga-se: 
“Secretário Particular – FG-1." 

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 31 de julho de 1959. – Cunha Mello, 1º-Secretário, no exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 4/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-8-59 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do artigo 47, letra p, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 16 – DE 1959 

Artigo único – Fica revalidado, por um ano, o prazo da vigência do concurso homologado em 21 de 
junho de 1957 para a carreira de Taquígrafo do Senado Federal. 

Senado Federal, em 9 de setembro de 1959. – Filinto Müller, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 16/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 11-9-59 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 17 – DE 1959 

Artigo único – É concedida a João Baptista Castejon Branco, Oficial Legislativo, classe M, permissão 
para aceitar designação do Poder Executivo para participar, como Assessor da Delegação do Brasil à XIV 
Assembléia-Geral das Nações Unidas, nos termos do art. 253 do Regulamento da Secretaria do Senado 
Federal. 

Senado Federal, em 29 de setembro de 1959. – Filinto Müller, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 22/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 30-9-59 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 18 – DE 1959 



Art. 1º – A Comissão de Promoções será constituída pelo Diretor-Geral, Vice-Diretor-Geral, Diretores 
de Divisão e Diretores, todos com direito a voto. 

§ 1º – Participará, também, dos trabalhos da Comissão, com direito a voto, o Secretário-Geral da 
Presidência, quando as funções normais do seu cargo o permitirem. 

§ 2º – A Comissão de Promoções será presidida pelo Diretor-Geral e, em sua falta, sucessivamente, 
pelo Secretário-Geral da Presidência, pelo Vice-Diretor-Geral, pelos Diretores de Divisão e Diretores mais 
idosos. 

Art. 2º – A Comissão de Promoções incumbe: 

a) apurar o merecimento dos funcionários, à vista dos Boletins de Merecimento e elementos 
devidamente registrados nos respectivos assentamentos e, ainda, mediante informações consideradas 
Indispensáveis; 

b) organizar as listas tríplices dos candidatos à promoção por merecimento, a serem submetidas à 
Comissão Diretora; 

c) opinar sobre os recursos e reclamações de funcionários em assuntos atinentes a promoções por 
merecimento; 

d) informar os recursos interpostos à Comissão Diretora sobre  a classificação por antigüidade. 

Art. 3º – A Comissão de Promoções iniciará suas atividades nos três dias imediatamente seguintes à 
instalação dos trabalhos do Senado Federal, interrompendo-as, caso julgue necessário, no recesso 
parlamentar. 

Art. 4º – A Comissão de Promoções cabe estabelecer, em sua primeira reunião ordinária, as normas 
necessárias à execução de seus encargos, submetendo-as, após, à aprovação da Comissão Diretora. 

Art. 5º – Fica extinta a Comissão de Promoções constituida no ano em curso, na forma do disposto 
no art. 158 do Regulamento da Secretaria do Senado Federal (Resolução nº 1, de 1950). 

Art. 6º – O acesso ao cargo de Diretor de Divisão dar-se-á por livre escolha da Comissão Diretora 
dentre os Diretores de Serviço. 

Senado Federal, em 30 de setembro de 1959. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 19/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-10-59 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 19 – DE 1959 

Artigo único – É posto à disposição do Governo do Estado de Goiás, nos termos dos artigos 253 e 
235, no XI, do Regulamento da Secretaria, pelo prazo de três anos, Sebastião Veiga, Oficial Legislativo, 
classe L, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Senado Federal, em 30 de setembro de 1959. – Filinto Müller, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 20/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-10-59 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 20 – DE 1959 

Artigo único – É posto à disposição do Governo do Estado da Bahia, nos termos dos artigos 253 e 
235, nº XI, do Regulamento da Secretaria, pelo prazo de três anos, José Vicente de Oliveira Martins, 
Assessor Legislativo, padrão PL-6, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Senado Federal, em 30 de setembro de 1959. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 23/59) 

Publicada na DCN (Seção II) de 1º-10-59 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 21 – DE 1959 

Artigo único – É aposentado como Diretor-Geral, simbolo PL, o Diretor de Divisão, PL-1, da 
Secretaria do Senado Federal, Franklin Palmeira, nos termos do art. 191, item II, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 184, item I, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, incorporando-se aos 
respectivos proventos da inatividade as gratificações em cujo gozo se encontra. 

Senado Federal, em 30 de setembro de 1959. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 24/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 2-10-59 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 22 – DE 1959 

Suspende a execução da Lei nº 3.780, de 29 de agosto de 
1957, do Estado do Ceará. 

Art. 1º – É suspensa, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, a execução da Lei nº 3.780, de 
29 de agosto de 1957, do Estado do Ceará, que cria o Município de General Tibúrcio, estabelece a sua área 
territorial e dá outras providências, por ter sido considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal 
em decisão definitiva de 14 de novembro de 1958. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 21 de outubro de 1959. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 25/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 22-10-59 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 



RESOLUÇÃO N. 23 – DE 1959 

Suspende a execução da Lei nº 2.970, de 24 de novembro 
de 1956. 

Artigo único – É suspensa, nos termos do art. 64 da Constituição Federal, a execução da Lei nº 
2.970, de 24 de novembro de 1956, que modifica o art. 875 (caput) do Código de Processo Civil, em virtude 
de haver sido, em acórdão de novembro do referido ano, do Supremo Tribunal Federal, julgada infringente 
do art. 97, nº II, da mesma Constituição. 

Senado Federal, em 26 de outubro de 1959. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 23/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 27-10-59 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 24 – DE 1959 

Art. 1º – É concedida a Benedito Afonso de Araújo reversão ao serviço ativo, no cargo de Auxiliar de 
Portaria, classe J, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, ficando assegurado o seu acesso à classe 
K, na primeira vaga a ser provida por merecimento. 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 10 de novembro de 1959. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 6/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 11-11-59 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 25 – DE 1959 

Artigo único – É concedida aposentadoria a Luiza Berg Cabral, Taquígrafa-Revisora, padrão PL-3, 
nos termos dos artigos 184, item II, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e 1º da Resolução nº 134, de 
15 de outubro de 1958, na Câmara dos Deputados, combinados com o artigo 2º da Resolução nº 10, de 15 
de dezembro de 1950, do Senado Federal, incorporando-se aos proventos da aposentadoria a gratificação 
adicional correspondente. 

Senado Federal, em 30 de novembro de 1959. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 26/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 1º-12-59 

_________________ 



Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 26 – DE 1959 

Suspende, em parte, a execução do Decreto nº 39.515, de 6 
de julho de 1956, nos termos do artigo 64 da Constituição 
Federal. 

Artigo único – Fica suspensa a execução do art. 19 do Decreto nº 39.515, de 6 de julho de 1956, por 
ter sido julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de 4 de setembro de 
1957. 

Senado Federal, em 2 de dezembro de 1959. – Filinto Müller, Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 27/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 3-12-59 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 27 – DE 1959 

Artigo único – É concedida aposentadoria a Julieta Galathea de Novaes, Diretor de Serviço, PL-2, 
no cargo de Diretor de Divisão, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, nos termos do art. 191, § 
1º, da Constituição Federal, combinado com o art. 184, item I, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, 
incorporando-se aos respectivos proventos da inatividade as gratificações em cujo gozo se encontra. 

Senado Federal, em 15 de dezembro de 1959. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 28/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-12-59 

_________________ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, nos termos do art. 47, letra p, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N. 28 – DE 1959 

Artigo único – São nomeadas, de acordo com a alínea c, nº 2, do art. 85 do Regimento Interno do 
Senado Federal, para exercer o cargo de Auxiliar Legislativo, classe K, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Aracy O’Reilly de Souza e Maria de Lourdes Botelho Alves. 

Senado Federal, em 15 de dezembro de 1959. – Filinto Müller, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

(Projeto de Resolução nº 29/59) 

Publicada no DCN (Seção II) de 16-12-59 
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