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Resumo Histórico
O instituto de inquérito parlamentar é de origem inglesa (HALLAN, «History of England», vol. III, pág. 143
1689), tendo depois se expandido para a Alemanha, Bélgica e outros países europeus e, finalmente, foi adotado
na América do Sul, em 1872.
ORGANIZADO POR BRANCA PORTINHO,
CHEFE DAS COMISSÕES DE INQUÉRITO

Na França, desde 1832 os Parlamentares começaram
a nomear Comissões de Investigações (EliGENE PIERRE,
«Traité de Droit Politique Electoral et Parlamcntaire»,
n." 584) que se cingiam unicamente a inquéritos sobre atos
praticados pelo governo ou sobre o funcionamento do
serviço público e depois passaram a inquéritos sobre fraudes eleitorais.
Data de 23 de março de 1914 a primeira lei que veiu
dar às Câmaras o direito de nomear Comissões de Inquérito, determinando-lhe os poderes. (Trait. de Droit Constitucionnel», vol. IV, pág. 391).
No Brasil a Constituição de 1891 era omissa sobre
o assunto, no entretanto, nesta época transitou na Câmara
um projeto, de autoria do nobre Deputado Sá Filho regulando a competência das Comissões de Inquérito e o
assunto voltou a merecer a atenção dos parlamentares em

1930. Várias foram as Comissões constituídas, mas nenhuma levou avante a sua tarefa, pois ainda não havia
a plena consciência da sua função. Finalmente, em 1934,
a Comissão Parlamentar de Inquérito passou a ser norma
constitucional, estando também disciplinada no art. 53 da
Constituição de 16 de setembro de 1946 e regulamentada pela
Lei n.° 1.579, de 18 de março de 1952. Não tendo esta
lei feito referência às Comissões de Inquérito das Assembleias Legislativas dos Estados e das Câmaras Municipais,
o Deputado Herbert Levy apresentou projeto de lei, regulando o assunto.
As suas numerosas decisões é que formam a história
das Comissões Parlamentares de Inquérito e constituem a
jurisprudência parlamentar e judiciária sobre o poder de
investigar.
O trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito,
mesmo quando não for apurado fato criminoso ou irregularidade administrativa punível, não perde sua importância,
pois sua finalidade é informar, esclarecer, elucidar, sindicar, fiscalizar, examinar atos, averiguar fatos, recolher
elementos, pesquisar pormenorizadamente circunstâncias,
inquirir testemunhas, realizar diligências, estudar documentos e, finalmente, apurar responsabilidades.
Os fatos apurados, por sua natureza e gravidade são
de suma importância pelo seu reflexo político e calam
profundamente na opinião pública, ocasionando mais das
vezes a normalidade da vida de uma Nação.
As Comissões de Inquérito terminam por projeto de
resolução —- se a Câmara for competente para deliberar

a respeito, ou por conclusões, em que assinalam os fundamentos pelos quais não apresenta, afinal, projeto de resolução (art. 46, § 5.", do Regimento Interno) . Suas conclusões não têm o caráter de sentença, no sentido jurídicoprocessual: é um instrumento de moralização; é um instituto dos mais salutares e necessários à época em que
atravessamos.

Art. 3' Indiciados e testemunhas serão intimados de
acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal.
Parágrafo único. No caso de não comparecimento da
testemunha sem motivo justificado, a sua intimação será
solicitada ao juiz criminal da localidade em que resida
ou se encontre, na forma do artigo 218 do Código do
Processo Penal.
Art. 49

Constitui crime:

I — Impedir, ou tentar impedir, mediante violência,
ameaça, ou assuadas, o regular funcionamento da Comissão
Parlamentar de Inquérito, ou o livre exercício das atribuições de qualquer dos seus membros.
Pena — A do art. 329 do Código Penal.
Art. 5° As Comissões Parlamentares de Inquérito
apresentarão relatório de seus trabalhos à respectiva Câmara, concluindo por Projcto de Resolução.
§ l' Se forem diversos os fatos objetos de inquérito,
a Comissão dirá, em separado, sobre cada um, podendo
fazê-lo antes mesmo de finda a investigação dos demais.
§ 2' A incumbência da Comissão Parlamentar de
Inquérito termina com a sessão legislativa em que tiver
sido outorgada, salvo deliberação da respectiva Câmara,
prorrogando-a dentro da Legislatura em curso.
Art. 6' O processo e a instrução dos inquéritos obedecerão ao que prescreve esta Lei, no que lhes for aplicável, às normas do processo penal.

Art. 7" Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de março de 1952; 131» da Independência e 64' da República.
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DISPOSIÇÕES REGIMENTAIS REFERENTES
ÀS COMISSÕES DE INQUÉRITO
CAPÍTULO I

Da Presidência da Câmara

Art. 19

b) mandar arquivar o relatório da Comissão de Inquérito ou a indicação cujo relatório, ou parecer, não
haja concluído por projeto.
CAPÍTULO II

Das Comissões
Seção I Disposições Gerais
Art. 22.

Art. 32. Às Comissões de Inquérito, criadas na
forma do art. 53 da Constituição, terão amplitude de
ação nas pesquisas destinadas a apurar o fato determinado
que tenha dado origem à sua formação.
§ 1.' A criação de Comissão de Inquérito dependsrá de deliberação do plenário, em forma de projeto, se
não for determinada em resolução do terço da totalidade
da Câmara.
§ 2.° A vista de resolução determinando a criação
de Comissão de Inquérito, subscrita por Deputados em
número igual ou superior ao terço da Câmara, o Presidente fará a designação dos respectivos membros, dentro
dos cinco dias seguintes à sua publicação.
§ 3." O projeto de resolução, ou o requerimento, de
que tratam os parágrafos anteriores, indicará os objetivos,
o número de membros e o prazo de duração da Comissão
de Inquérito, e autorizará o quanfum de despesas que
poderão ser feitas pela mesma.

Às Comissões da Câmara serão:
Seção IV — Das reuniões

II — temporárias, as que se extinguem com a terminação da legislatura 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 que participem da Câmara.

Art. 35. As Comissões reunir-se-ão, ordinariamente,
no edifício da Câmara, uma ou mais vezes por semana,
em dias e horas prefixados.
§ 1." O Diário do Congresso Nacional publicará, em
todos os seus números, a relação das Comissões Permanentes, Especiais e de Inquérito, com a designação das
salas, dias e horas em que realizam reuniões.
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§ 2,° As reuniões extraordinárias das Comissões serão convocadas pelos respectivos Presidente de ofício, ou
a requerimento de um terço de seus membros.
§ 3.° As reuniões extraordinárias serão sempre anuncitadas no Diário do Congresso Nacional, com vinte e
quatro horas de antecedência, designação do local, hora
e objeto, salvo as convocadas cm reunião, que independem de anúncio, mas serão comunicadas, por telegrama
o j aviso protocolado, aos membros então ausentes.
§ 4." As reuniões ordinárias ou extraordinárias das
Comissões durarão o tempo necessário aos seus fins, a
juízo do Presidente, que as poderá interromper, quando
julgar conveniente.
Art. 36. As reuniões das Comissões serão públicas,
reservadas e secretas.
§ 1." Salvo deliberação em contrário, as reuniões
serão públicas.
§ 2." Serão reservadas, a juízo da Comissão, as
reuniões em que haja matéria que deva ser debatida
com a presença, apenas, dos jornalistas, funcionários a
serviço da Comissão e técnicos ou autoridades devidamente convidados.
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§ 6.° Deliberar-se-á, sempre, nas reuniões secretas,
sobre a conveniência de os pareceres nelas assentado!:
serem discutidos e votados r.m sessão pública, ou secreta.
§ 7.9 Os pareceres, votos em separado e emendas,
que forem discutidos e votados em reunião secreta, serão
entregues, em sigilo, à Mesa, diretamente, pelo President,"
da Comissão.
Seção V — Dos Trabalhos

Art. 38. Os traablhos das Comissões serão iniciados
com a presença de, pelo menos, metade de seus membros,
a menos que, sendo menor o número dos presentes, nele
estejam compreendidos membros de todos os Partidos ou
Blocos Parlamentares representados na Comissão, e obedecerão à seguinte ordem :
I — leitura, discussão e votação da ata da sessão
anterior;
II — leitura sumária do expediente;
III — comunicação das matérias distribuídas aos relatores, que lhes deverão ser enviadas com os respectivos
processos dentro em dois dias;

§ 4.° Nas reuniões secretas, servirá como secretário
da Comissão, por designação do Presidente, um de seus
membros.

IV —• leitura dos pareceres cujas conclusões, votadas
pela Comissão, cm reunião anterior, não tenham ficado
redigidas;

§ 5.° Só os Deputados ou os Senadores e Ministros
de Estado, estes quando convidados, e testemunhas chamadas a depor, poderão assistir às reuniões secretas.

V — leitura, discussão e votação de requerimentos,
relatórios e pareceres.
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§ 1.° Essa ordem poderá ser alterada pela Comissão
para tratar de matéria em regime de urgência, com prioridade ou em preferência, a requerimento de qualquer dos
seus membros.

§ 23. Todos os processos terão suas páginas numeradas por ordem cronológica, rubricadas pelo Secretário da
Comissão onde se deu o acréscimo e cozidas a cordel,
em forma de auto judicial.

§ 2.° A leitura a que se refere o item V será Jispensada, se a Comissão assim o entender e determinar a
distribuição da respectiva matéria a seus membros, em
cópias impressas, mimeografadas ou dactilografadas. Na
reunião em que o assunto tiver de ser debatido, o autor.
Relator ou Revisor fará apenas uma exposição sumária a
respeito.

Art. 41. Quando algum membro da Comissão refi.
ver em seu poder, após reclamação escrita de seu Presidente, papéis a ela pertencentes, será o fato comunicada
a Mesa.

§ 3.° Tratando-se de proposição em regime de urgência previsto no art. 118 e distribuída a mais de uma
Comissão, deverá a mesma ser discutida e votada ao
mesmo tempo, em cada uma delas, desde que devidamente
publicada com as respectivas proposições acessórias.
Art. 39. As Comissões deliberarão por maioria de
\otos, presente a maioria absoluta dos seus membros,
salvo quanto à aprovação da ata, que independerá de
quorum.

Art. 40
§ 21. Poderão ser publicadas as exposições escritas
e resumo das orais, os extratos redigidos pelos próprios
Autores, ou as notas taquigráficas, se assim entender a
Comissão.

§ l.9 O Presidente da Câmara fará apelo a esse
membro da Comissão, no sentido de atender à reclamação,
fixando-lhe para isso o prazo de duas sessões.
§ 2." Se, extinto o prazo, não houver sido atendido
o apelo, o Presidente da Câmara dará substituto da
Comissão ao membro faltoso e mandará proceder à restauração do processo.

Art. 44.
missão poderá
a pessoas que
em andamento

Somente por ordem do Presidente da Coqualquer funcionário prestar informações
não sejam Deputados sobre as proposições
e os assuntos debatidos.

Art. 45. Cabe a qualquer membro de Comissão levantar questão de ordem, resolvida, conclusivamente, pelo
Presidente desta, sobre a ação ou omissão do órgão
técnico que integra. Somente após essa decisão poderá
a questão ser levada, em grau de recurso, por escrito,
ou oralmente, ao Presidente da Câmara.
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Art. 46. O trabalho das Comissões de Inquérito obedecera às normas especiais previstas na legislação especifica (Lei n" 1.579, de 18-3-52).

§ 5' A Comissão de Inquérito redigirá relatório, que
terminará por projeto de resolução, se a Câmara for competente par adeliberar a respeito, ou por conclusões, em
que assinalará os fundamentos pelos quais não apresenta,
afinal, projeto de resolução.

§ l 9 Constituída a Comsisão de Inquérito, cabe-lhe
requisitar assim os funcionários dos Serviços Administrativos da Câmara necessários aos seus trabalhos, como, em
caráter transitório, nos termos da legislação em vigor, os
de qualquer Ministério, ou departamento de qualquer natureza da administração ou do Poder Judiciário, que possam
cooperar no desempenho das suas funções.
§ 2' No exercício das suas atribuições, a Comissão
poderá, observada a legislação especial, dentro e fora da
Câmara, determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir
testemunhas, requisitar das repartições públicas e autárquicas
informações e documentos, transportar-se aos lugares onde
se fizer mister sua presença, requerer a convocação de
Ministros de Estado, e tomar o depoimento de quaisquer
autoridades federais, estaduais ou municipais.
§ 3" Indiciados e testemunhas serão intimados de
acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal,
fim caso justificado, a intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade em que a mesma resida ou se encontre,
na forrr.a do art. 218 do Código do Processo Penal.
§ 49 O Presidente da Comissão de Inquérito, por deliberação desta, poderá dando conhecimento prévio ã Mesa,
incumbir qualquer dos seus membros, ou funcionários dos
Serviços Administrativos da Câmara, da realização de sindicância, ou diligência, necssária aos seus trabalhos.

§ 6' Apurada responsabilidade de alguém por falta
verificada, a Comissão enviará o relatório acompanhado da
documentação respectiva, e com a indicação das provas,
que poderão ser produzidas, ao juízo criminal competente,
para processo e julgamento dos culpados.
§ 7° As Comissões de Inquérito terão como dispositivos subsidiários para atuação, no que for aplicável, os
Códigos de Processo Penal.
§ 8' 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.
§ 9" Qualquer Deputado poderá comparecer às Comissões de Inquérito, mas sem participação nos debates.
Desejando esclarecimento de qualquer ponto, requererá ao
Presidente, por escrito, sobre o que deseja seja inquerida
a testemunha ou indiciado, apresentando, se desejar, quesitos.
Art. 47. Nenhuma irradiação, ou gravação poderá
ser feita dos debates das Comissões sem prévia autorizçaão
da Câmara.
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Seção VII — Da Presidência

III - - presidir a todas as reuniões da Comissão e
nelas manter a ordem e a solenidade necessárias;

Art. 52. Logo depois de constituídas no início da
primeira sessão legislativa da legiclatura, reunir-se-ão as
Comissões, sob a direção do mais idoso de seus membros
e por convocação do Presidente da Câmara, para eleger
seus Presidentes e Vice-Presidente.
Art. 53. O Presidente será, nos seus impedimentos,
substituído pelo Vice-Presidente, em cuja ausência dirigirá os trabalhos o membro mais idoso da Comissão.
§ l.9 Se, por qualquer motivo, o Presidente, deixar
de fazer parte da Comissão, ou renunciar ao cargo, proceder-se-á a nova eleição para escolha de seu sucessor,
salvo se faltarem menos de três meses para o término
da sessão legislativa, caso em que será substituído pelo
Vice-Presidente.
§ 2." A eleição do Presidente e Vice-Presidente nas
sessões legislativas seguintes far-se-á na primeira reunião
da Comissão em que haja número.

IV — fazer ler a ata da reunião anterior, submetê-la
a discussão e votação;
V — dar ã Comissão conhecimento de toda a matéria
recebida e despachá-la;
VI — designar Relatores e Revisores e distribuir-lhes
a matéria sujeita a parecer, ou avocá-la, nas suas faltas;
VII — conceder a palavra aos membros da Comissão,
ou, nos termos do Regimento, aos Lideres e Deputados
que a solicitarem;
VIII — advertir o orador que se exaltar no decorrer
dos debates, ou faltar ã consideração a seus pares, ou
aos representantes do poder público;
IX — interromper, e retirar-lhe a palavra no caso
de desobediência, o orador que estiver falando sobre o
vencido;
X — submeter a votos as questões sujeitas à Comissão e proclamar o resultado da votação;

Art. 54. Ao Presidente da Comissão compete, além
do que lhe for atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:

XI — conceder vista das proposições aos membros
da Comissão, nos termos do § 15 do art. 40;

I — determinar e fazer publicar no Diário do Congresso Nacional os dias das reuniões ordinárias da Comissão;

XII — assinar, juntamente com o Relator e o Revisor, os pareceres e convidar os demais membros da Comissão que o desejarem fazê-lo, nos termos do Regimento;

II — convocar de ofício, ou a requerimento
membros da Comissão, reuniões extraordinárias;

XIII — enviar à Mesa toda a matéria destinada à
leitura em sessão e publicidade;

dos
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XIV — determinar a publicação das atas da Comissão
no Diário do Congresso Nacional;
XV — representar a Comissão nas suas relações com
a Mesa, com as outras Comissões e com os Líderes;
XVI — solicitar ao Presidente da Câmara substituto
para o membro da Comissão faltoso, ou para o preenchimento de vaga;
XVII — remeter à Mesa, no início de cada mês,
cópia das informações a que se refere o art. 59, § 1.°,
n.° III; e, no fim de cada sessão legislativa, como subsidio
para a sinopse dos trabalhos do ano, relatório sobre as
proposições que tiveram andamento na Comissão e sobre
as que ficarem pendentes de parecer;
XIX — comunicar ao Presidente da Câmara a perda
do lugar, nos termos do art. 58, § 2.'.

Seção VIII — Dos Impedimentos
Art. 57. Sempre que um membro de Comissão não
puder comparecer às suas reuniões deverá comuncá-lo ao
seu Presidente, que fará publicar em ata a excusa.
§ 1." O Presidente da Câmara, sempre que, por falta
de comparecimento de membro efetivo, ou de substituto
permanente, estiver sendo prejudicado o trabalho de
qualquer Comissão, designará, para sanar o inconveniente,
substitutos interinos para o faltoso .mediante indicação do
respectivo Líder, por solicitação deste, a requerimento
verbal do Presidente da Comissão, ou em consequência
de comunicação de qualquer Deputado ,ou de ofício.
§ 2.° Cessará a substituição logo que o titular efetivo, ou o substituto permanente, volte ao exercício.

§ 1." — O Presidente poderá funcionar como Relator
ou Revisor, e terá voto em todas as deliberações da Comissão.
§ 2.° — Em caso de empate, ficará adiada a decisão,
até que se tomem os votos dos membros ausentes, salvo
em se tratando de matéria urgente, hipótese em que prevalecerá o \oto do Relator.

Art. 56. Nenhum Deputado poderá presidir reunião
de Comissão quando se debater ou votar matéria da qual
seja Autor ou Relator.
Parágrafo único. Não poderá o Autor de qualquer
proposição apresentada em plenário ser dela Relator.

Seção IX — Das Vagas
Art. 58.

As vagas nas Comissões verificar-se-ão:

I — com a renúncia;
II — com a opção;
III — com a perda do lugar.
§ 2.9 Perderá automaticamente o lugar na Comissão
o Deputado que não comparecer a cinco reuniões ordinárias consecutivas, salvo motivo de força maior, comunicado previamente, por escrito, ã Comissão e por esta considerado como tal. A perda do lugar será declarada pelo
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Presidente da Câmara, de ofício, em virtude de comunicação do Presidente da Comissão, ou por provocação de
qualquer Deputado.
§ 3." — A vaga em Comissão será preenchida por
designação do Presidente da Câmara, dentro em três sessões,
de acordo com a indicação do Líder do Partido a que pertencer o lugar, ou independentemente dessa comunicação,
se não for feita naquele prazo.
§ 4." — O Deputado que perder lugar numa Comissão
a ela não poderá retornar na mesma sessão legislativa.
Sefão X — Dos Secretários e das Atas
Art. 59. Toda Comissão terá como secretário um
funcionário dos Serviços Administrativos da Câmara, a
quem incumbirá a redação da ata.
§ 1.° — O serviço da secretaria da Comissão compreenderá:
I — a organização do protocolo de entrada e saída
de Qualquer matéria;
II — a sinopse dos trabalhos, com o andamento regular de todas as proposições em curso na Comissão;
III — a remessa no último dia de cada mês, ao Presidente da Comissão, que enviará cópia à Mesa, de infomações sucintas sobre as proposições em andamento, com a
relação, se for o caso, tanto das que dependam de parecer, quanto das que estejam com ele à espera de votação;
IV — o desempenho de outros encargos determinados
pelo Presidente;
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V — a organização de pastas com cópia de todos
os pareceres apresentados e aprovados;
VI — - a organização do processo a ser distribuído ao
Revisor.
§ 2.' — Lida e aprovada, no início de cada reunião,
a ata da sessão anterior será assinada pelo Presidente da
Comissão e rubricada em todas as folhas.
§ 3." — As atas das reuniões das Comissões serão
dactilografadas em folhas avulsas e encadernadas anualmente .
§ 4.° — As atas das reuniões secretas serão lavradas
pelo membro da Comissão designado pelo Presidente para
servir de Secretário.
§ 5.° — A ata da reunião secreta, aprovada ao fim
da mesma, será datada, assinada, lacrada e rubricada pelo
Presidente e pelo Secretário, e assim recolhida ao arquivo
da Câmara.
§ 6.° — O secretário de Comissão será substituído, em
suas faltas e impedimentos, pelo funcionário mais graduado
dos Serviços Administrativos da Câmara, a serviço na
mesma Comissão.
Art. 60. Das atas das reuniões, que serão publicadas
obrigatoriamente no Diário do Congresso Nacional, de
preferência no dia seguinte, deverão constar:
I — hora e local da reunião;
II — nomes dos membros presentes e dos ausentes,
com expressa referência às faltas justificadas;
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III — resumo do expediente;
IV —• relação da matéria distribuída por assuntos,
Relatores e Revisores.
Parágrafo único. Quando, pela importância da matéria em estudo, convier o registro taquigráfico dos debates, e enquanto as Comissões não dispuserem de serviço
taquigráfico próprio, o Presidente requererá ao da Câmara
as providências necessárias.
Art. 104. Dependerá de deliberação do plenário, será
escrito, não sofrerá discussão e s poderá ter encaminhamento de votação, pelos Líderes da Maioria, da Minoria
e do Bloco Parlamentar, seu Autor e por quatro Deputados,
de preferência de partidos diferentes, falando cada qual
por cinco minutos no máximo, o requerimento que solicite:
VII — prorrogação do prazo para a apresentação de
parecer por qualquer Comissão;

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DECRETO-LEI N9 1.608 — DE 18 DE SETEMBRO
DE 1939

TÍTULO

VIII

DAS PROVAS
CAPÍTULO I

Das Provas em Geral
Art. 208. São admissíveis em juízo todas as espécies
de prova reconhecidas nas leis civis e comerciais.
Art. 209. O fato alegado por uma das partes, quando
a outra o não contestar, será admitida como verídico, se
o contrário não resultar do conjunto das provas.
§ 1." Se o réu, na contestação, negar o fato alegado
pelo autor, a este incumbirá o ónus da prova.
§ 2.° Se o réu, reconhecendo o fato constitutivo,
alegar a sua extinção, ou a ocorrência de outro que lhe
obste aos efeitos, a ele cumprirá provar a alegação.
Art. 210. O juiz poderá ouvir terceiro, a quem as
partes ou testemunhas hajam feito referência como sabedor
de fatos ou circunstâncias que influam na decisão da causa,
ou ordenar que exiba documento que a ela interesse (arts. 220
e 221).

27

— 26 —

Art. 211.

Independerão de prova os fatos notórios.

Art. 212. Aquele que alegar direito estadual, municipal, costumeiro, singular ou estrangeiro, deverá provarlhe o teor e a vigência, salvo se o juiz dispensar a prova.
Art. 213. A prova que houver de produzir-se fora
da jurisdição do juiz, será feita por precatória, conforme
o caso, na forma dos arts. 6.° a 13.
Art. 214. A precatória ou a rogatória não terão efeito
suspensivo, salvo se, requeridas antes do despacho saneador,
a decisão depender principalmente da prova pretendida.
Art. 215. A precatória e a rogatória não devolvidas
em tempo e as concedidas sem suspensão do feito serão juntas
aos autos até o julgamento final na superior instância.
CAPÍTULO II

Da exibição de documento ou de coisa
Art. 216. O interessado poderá solicitar ao juiz que
ordene a exibição de documento ou de coisa que se ache
em poder da parte contrária.
Art. 217.
terá:

O pedido de exibição de documento con-

I — A designação do documento;
II — A indicação, tão completa quanto possível, de seu
conteúdo;
III — A enumeração dos fatos que devem ser provados
com ele;

IV — A indicação das circunstâncias em que o requerente se funda para afirmar que o documento existe e se
acha em poder da parte contrária.
Art. 218.
negada:

A exibição de documento não poderá ser

I — Se houver obrigação legal de o exibir;
II — Se aquele que o tiver em seu poder, a ele houver
feito referência na causa com o propósito de constituir prova;
III — Se o documento, em virtude de seu conteúdo, for
comum ao requerente e ao detentor.
Parágrafo único. O documento considerar-se-á comum
às pessoas cujas relações jurídicas forem nele determinadas
e àquelas em cujo interesse houver sido elaborado.
Art. 219. Desde que só o exame do documento possa
confirmar ou destruir as alegações do requerente, o juiz
poderá considerá-las provadas, se forem verossímeis e estiverem coerentes com as demais provas dos autos:
I — Quando a parte condenada a exibi-lo negar que
o possua, ou recusar a exibição;
II — Quando as circunstâncias convencerem de que a
parte condenada à exibição ocultou ou inutilizou o documento,
para impedir-lhe o uso pelo requerente.
Art. 220. Quando o documento necessário à formação
de prova se achar em poder de terceiro obrigado a exibi-lo,
por ser comum ao requerente, poderá o juiz, ouvido o
terceiro, ordenar o respectivo depósito, a expensas do requerente .
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Parágrafo único. Se o terceiro negar a posse do documento, ou o dever de exibi-lo, poderá o juiz designar
audiência especial, a fim de, ouvidos o requerente e o
terceiro, proferir despacho.

Parágrafo único. Se, dentro do prazo fixado, não for
atendida a requisição, nem justificada a impossibilidade do
seu cumprimento, o juiz representará 'à autoridade competente contra o funcionário responsável.

Art. 221. Se o terceiro, notificado, não exibir o
documento, poderá o interessado cobrar-lhe, por ação direta,
a indenização dos danos sofridos, sem prejuízo da responsabilidade penal por desobediência.

Art. 225. Dependerão de conferência com o original,
na presença da parte contrária, as cópias, os extratos ou
as públicas-formas de documento.
A conferência poderá ser feita pelo escrivão do processo, ou por outro, para esse fim nomeado, notificada a
parte contrária.

Art. 222. A exibição de coisa obedecerá, no que for
aplicável, ao disposto para a exibição de documento.
CAPÍTULO III

Da

prova

documental

Art. 223. Salvo motivo de força maior, ou caso de
prova contrária, o documento somente poderá ser produzido:
I —. pelo autor, com a petição inicial;
II — pelo réu, com a defesa.
Parágrafo único. O juiz não poderá sentenciar no
feito sem ouvir a parte, dentro em quarenta e oito (48)
horas, sobre documento produzido depois da petição inicial
ou da defesa.
Art. 224. O juiz, a requerimento ou ex-officio, poderá
requisitar a repartições públicas ou estabelecimentos de
caráter público as certidões necessárias à prova das alegações
das partes.

Art. 226. As certidões e traslados extraídos de registros, autos, livros de notas e de outros documentos públicos, pelos escrivães, tabeliães e oficiais de registro,
terão por si a presunção de autenticidade.
Art. 227. O juiz apreciará livremente a fé que deva
merecer o documento, quando convier, em ponto substancial,
entrelinha, emenda, rasura, borrão ou cancelamento, sem
ressalva.
Art. 228. Não serão admitidos em juízo documentos
escritos em língua estrangeira, salvo se acompanhados de
tradução oficial.
CAPÍTULO IV

Do depoimento pessoal e da confissão
Art. 229. O depoimento da parte será sempre determinado com a cominação de confessa.
§ 1." A parte será inquirida na forma prescrita para
a inquirição das testemunhas.
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§ 2.° Se a parte não comparecer, ou, comparecendo,
se recusar a depor, será havida por confessa, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados contra ela, desde que
verossímeis e coerentes com as demais provas dos autos.

CAPÍTULO V

Art. 230. Será válida a confissão da parte ou de
mandatário com poderes especiais.
§ -." Nas causas relativas a imóvel, a confissão de
um cônjuge não valerá sem a do outro.
§ 2." À confissão poderá ser feita por petição ou
em depoimento.
Art.
Art. 231. A confissão produzirá efeitos era
relação apenas ao confitente e a seus herdeiros e não
prejudicará os litisconsortes, podendo ser retratada por
erro de fato até o julgamento definitivo da causa, ou, em
qualquer tempo, em ação direta, quando obtida por dolo
ou violência.
Art. 232. A \alidade da confissão não dependerá
de aceitação da parte a quem beneficiar.

Das testemunhas
Art. 235. Poderão depor como testemunhas as pessoas a quem a lei não o proíbe.
Art. 236. O militar e o funcionário público não
serão obrigados a depor, a não ser mediante requisição
ao comando ou ao chefe da repartição, a que estiverem
subordinados.
Art. 237. Em caso nenhum excederá de dez (10)
o número de testemunhas para cada uma das partes.
Parágrafo único. Quando qualquer das partes oferecer mais de três (3) testemunhas para a prova de cada
fato, o juiz poderá dispensar as restantes.
Art. 238. As testemunhas arroladas pelas partes poderão comparecer independentemente e de notificação, mas
se, notificadas, não comparecerem, sem motivo justificado,
Incorrerão na pena de condução, respondendo pelo aumento das despesas a que der causa o não comparecimento.

Art. 233. Os erros de ação ou de processo serão
sanados pela confissão, que, todavia, não suprirá a escritura pública, quando da substância do contrato.

Art. 239. Quando, na audiência, se houver de prod-uzir prova testemunnal, as testemunhas do autor e do réu
deverão apresentar-se em cartório com antecedência de
20 (vinte) minutos pelo menos, a fim de que o escrivão
lavre para cada grupo uma só assentada.

Art. 234. A natureza do caso concreto determinará
se, a despeito das adições ou limitações tendentes a reforçar o direito do confitente, a declaração por ele feita em
juízo deverá constituir confissão.

§ 1.° O escrivão não lavrará a assentada da testemunha cujo nome, profissão e domicílio não constem de
rol depositado em cartório com dois (2) dias, pelo menos,
de antecedência.
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§ 2.° O depoimento será autenticado pela assinatura
da testemunha.
Art. 240. Quando a testemunha for impedida ou inidô'
nea, a parte poderá, fundamentadamente, contraditá-la, requerendo ao juiz que mande consignar no termo a contradita .
Se legalmente impedida a testemunha, o juiz não lhe
tomará o depoimento.

-

•-

jf

Art. 244. Ao iniciai,1 a ítigyittcafe^SD juiz advertirá
a testemunha ao dever de depbi.-s?'vça^íe e das sanções
penais do depoimento falso.
Art. 245. O depoimento será oral. As testemunhas
serão inquiridas separada e sucessivamente, a começar
pelas do autor, devondo o juiz providenciar para que o
depoimento de uma não seja ouvido pelas outras.

À testemunha não poderá recusar-se a

Art. 246. O depoimento das testemunhas será tomado pelo juiz e reduzido a termo, podendo as partes
requerer as perguntas necessárias, que o juiz deferirá,
se se contiverem nos limites da petição inicial e da defesa.

I, sobre questões a que não possa responder sem
desonra própria, ou de seu cônjuge, ou parente em
grau sucessível, ou amigo íntimo, ou sem expô-los a perigo de demanda ou de dano patrimonial imediato;

Parágrafo único. Em caso de indeferimento, o juiz,
se a parte o requerer, mandará consignar a pergunta julgada impertinente.

Art. 241.
depor, salvo :

I, sobre fatos cuja divulgação importe violação de
segredo profissional.
Art. 242. A testemunha que se recusar a depor declarará, por escrito, antes da audiência, os motivos da
recusa, decidindo o juiz livremente, ouvidos, ou não, os
Interessados.
Art. 243. Se a testemunha se negar a depor sem
aduzir motivos, ou depois de havida por injustificada a
recusa, responderá pelas despesas e prejuízos, causados às
partes, em consequência de retardamento ou frustração da
prova, podendo ainda o juiz aplicar-lhe multa de cem
mil réis (100$) a um conto de réis (1000,00), ou pena
de prisão até cinco (5) dias.

Arat. 247. Os depoimentos poderão ser dactilografados ou taquigrafados pelo escrivão ou pessoa indicada
de comum acordo pelas partes, ou nomeadas ad hoc pelo
juiz.
Art. 248. A requerimento ou ex-officio, poderá o
juiz, na audiência de instrução, acarear umas testemunhas
com outras, ou com as partes, e determinar o comparecimento das referidas.
Art. 249. A testemunha poderá reclamar da parte
o pagamento das despesas feitas com o comparecimento,
inclusive o salário que por esse motivo deixar de receber.
Art. 250. Se qualquer testemunha tiver de ausentar-se, ou se, por motivo de idade ou moléstia grave, for
de recear que ao tempo da prova já não exista, poderá
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ser inquirida antecipadamente, com prévia notificação doa
interessados, entregando-se o depoimento ao requerente
nas quarenta e oito (48) horas seguintes, para dele servir-se como e quando entender.
Neste prazo, dar-se-á a certiuão a qualquer interessado que a requerer.

Art. 255.

O juiz negará a perícia.

I, quando o fato depender do testemunho comum
e não do juízo especial de técnicos;.
II,

quando desnecessária à vista das provas;

III, quando a verificação for impraticável, em razão
da natureza transitória do fato.

CAPÍTULO VI

Das presunções e dos indícios
Art. 251. A prova contra presunção legal será sempre admitida, salvo quando a própria lei a excluir.
Art. 252. O dolo, a fraude, a simulação e, em geral
os atos de má-fé poderão ser provados por indícios e
circunstâncias.
Art. 253. Na apreciação dos indícios, o juiz considerará livremente a natureza do negócio, a reputação dos
indiciados e a verossimilhança dos fatos alegados na inicial e na defesa.
CAPÍTULO VII

Dos exames pericais
Art. 254. Na perícia, para prova de fato que dependa de conhecimento especial, as partes poderão formular quesitos, nos cinco (5) dias seguintes à nomeação da
diligência.
Parágrafo único. O juiz não admitirá quesitos impertinentes e formulará os que entender necessários.

Art. 256. Para a realização dos exames os peritos
procederão li\Temente, podendo ouvir testemunhas e recorrer a outras fontes de informação.
Parágrafo único. Os peritos responderão aos quesitos
em laudo fundamentado, no qual mencionarão tudo que
ocorrer na diligência.
Art. 257. O perito apresentará o laudo em cartório
até cinco (5) dias antes da audiência de instrução e julgamento, ou, havendo motivo relevante, até a audiência.
§ l.9 Se o laudo não for apresentado pelos dois peritos até a audiência ou dentro do prazo prorrogado, o
juiz fará proceder ao exame por um só perito de sua
nomeação.
Se a falta for de um só dos louvados, considerar-se-ã
cumprida a diligência pelo laudo do outro.
§ 2." Serão adiados o debate e o julgamento, quando
o laudo for apresentado até cinco (5) dias antes da audiência .
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CAPÍTULO VIII

Dos usos e costumes
Art. 259. Os usos e costumes, em geral, provarse-ão pelos meios admissíveis em juizo.
Art. 260. A prova dos usos e costumes comerciais
de praça nacional íar-se-á por certidão das repartições
incumbidas do respectivo registro.
Art. 261. Os usos e costumes comerciais estrangeiros provar-se-ão por ato autêntico, de\idamente legalizado, do país em que se tenham originado.
Art. 262. O juiz ou tribunal que julgar provado
uso ou costume comercial, remeterá cópia da decisão à
repartição competente para ser registrada e arquivada.

CÓDIGO DO PROCESSO PENAL
DESCRETO-LEI N" 3.693 — DE 3 DE OUTUBRO
DE 1941
TITULO

VII

Da prova
CAPÍTULO I

Disposições gerais
Art. 155. No juízo penal, somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições à prova
estabelecida na lei civil.
Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem
a fizer; mas o juiz poderá, no curso da instrução ou antes
de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para
dirimir dúvida sobre ponto relevante.
Art. 157. O juiz formará sua convicção pela livre
apreciação da prova.
CAPÍTULO II

Do exame do corpo de delito, e das perícias em geral
Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será
indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
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Art. 159. Os exames de corpo de delito e as outras
perícias serão em regra feitos por peritos oficiais.

previamente marcados se realize a diligência, da qual
se lavrará auto circunstanciado.

§ 1." Não havendo peritos oficiais, o exame será
feito por duas pessoas idóneas, escolhidas de preferência
as que tiverem habilitação técnica.

Parágrafo único. O administrador de cemitério público ou particular indicará o lugar da sepultura, sob
pena de desobediência. No caso de recusa ou de falta
de quem indique a sepultura, ou de encontrar-se o cadáver
em lugar não destinado a inumações, a autoridade procederá às pesquisas necessárias, o que tudo constará do
auto.

§ 2.° Os peritos não oficiais prestarão o compromisso
de bem e fielmente desempenhar o encargo.
Art. 160. Os peritos descreverão minuciosamente o
que examinarem e responderão aos quesitos formulados.
Parágrafo único. Se os peritos não puderem formar
logo juízo seguro ou fazer relatório completo do exame,
ser-lhes-á concedido prazo até cinco dias. Em casos especiais, esse prazo poderá ser prorrogado, razoavelmente,
a requerimento dos peritos.
Art. 161. O exame de corpo de delito poderá ser
feito em qualquer dia e a qualquer hora.
Art. 162. A autópsia será feita pelo menos seis horas
depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos
sinais de morte, julgarem que possa ser feito antes daquele prazo, o que declararão no auto.
Parágrafo único. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando não
houver infração penal, que apurar, ou quanlo as lesões
externas permitirem precisar a causa da morte e não houver
necessidade de exame interno para a verificação de alguma
circunstância relevante.
Art. 163. Em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em dia e hora

Art. 164. Os cadáveres serão, sempre que possível,
fotografados na posição em que forem encontrados.
Art. 165. Para representar as lesões encontradas no
cadáver os peritos quando possível, juntarão ao laudo do
exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados.
Art. 166. Havendo dúvida sobre a identidade do
cadáver exumado, proceder-se-á ao reconhecimento pelo
Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congénere ou pela inquirição de testemunhas, lavrando-se
auto de reconhecimento e de identidade, no qual se desdescreverá o cadáver, com todos os sinais e indicações.
Parágrafo único. Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados, que
possam ser úteis para a identificação do cadáver.
Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de
delito por haverem desaparecido os vestígios ,a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
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Art. 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro
exame tiver sido incompleto, proceder-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público,
do ofendido ou do acusado, ou do seu defensor.

Art. 172. Proceder-se-á, quando necessária, à avaliação de coisas destruídas, deterioradas ou que constituam
produto do crime.

§ 1.° No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de supri-lhe a deficiência ou retificá-lo.
§ 2." Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no art. 129, § l.9, n.° I, do Código Penal,
deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias,
contado da data do crime.
§ 3." A falta de exame complementar poderá ser
suprida pela prova testemunhal.
Art. 169. Para o efeito de exame do local onde
houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das
coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus
laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos.
Art. 170. Nas fotografias de
guardarão material suficiente para a
perícia. Sempre que conveniente,
trados com provas fotográficas, ou
senhos ou esquemas.

laboratório, os peritos
eventualidade de nova
os laudos serão ilusmicrofotografadas, de-

Art. 171. Nos crimes cometidos com destruição ou
rompimento de obstáculo a subtração da coisa, ou por
meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em
que época presumem ter sido o fato praticado.

Parágrafo único. Se impossível a avaliação direta,
os peritos procederão à avaliação por meio dos elementos
existentes nos autos e dos que resultarem de diligências.
Art. 173. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perito
que dele tiver resultado para a vida ou para o património
alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.
Art. 174. No exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra, observar-se-á o seguinte :
I — a pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir
o escrito será intimada para o ato, se for encontrada;
II — para a comparação, poderão servir quaisquer
documentos que a dita pessoa reconhecer ou já tiverem
sido judicialmente reconhecidos como de seu punho, ou
sobre cuja autenticidade não houver dúvida;
III — a autoridade, quando necessário, requisitará,
para o exame, os documentos que existirem em arquivos
ou estabelecimentos públicos, ou neste realizará a diligência, se daí puderem ser retirados;
IV — quando não houver escritos
ção ou forem insuficientes os exibidos,
dará que a pessoa escreva o que lhe
tiver ausente a pessoa, mas em lugar

para a comparaa autoridade manfor ditado. Se escerto, esta última
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diligência poderá ser feita por precatória, em que se consignarão as palavras que a pessoa será intimada a escrever .

Art. 181. No caso de inobservância de formalidade
ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a
autoridade policial ou judiciária mandará suprir a formalidade ou completar ou esclarecer o laudo.

Art. 175. Serão sujeitos a exame os instrumentos
empregados para a prática da infração, a fim de se lhes
verificar a natureza e a eficiência.
Àrt. 176. A autoridade e as partes poderão formular
quesitos até o ato da diligência.
Art. 177. No exame por precatória, a nomeação
dos peritos far-se-á no juízo deprecado. Havendo, porém,
no caso de ação privada, acordo das partes, essa nomeação
poderá ser feita pelo juiz deprecante.
Parágrafo único. Os quesitos do juiz e das partes
serão transcritos na precatória.
Art. 178. No caso do art. 159, o exame será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição, juntando-se ao processo o laudo assinado pelos peritos.
Art. 179. No caso do § 1.' do art. 159, o escrivão
lavrará o auto respectivo, que será assinado pelos peritos
e, se presente a exame, também pela autridade.
Parágrafo único. No caso do art. 160, parágrafo
único, o laudo, que poderá ser dactilografado, será subscrito e rubricado em suas folhas por todos os peritos.
Art. 180. Se houver divergência entre os peritos,
serão consignadas no auto do exame as declarações e
respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separarademente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro; se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos.

Parágrafo único. A autoridade poderá também ordenar que se proceda a novo exame, por outros peritos,
se julgar conveniente.
Art. 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.
Art. 183. Nos crimes em que não couber ação pública, observar-se-á o disposto no art. 19.
Art. 184. Salvo o caso de exame de corpo de
delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia
requerida pelas partes, quando não for necessária ao
esclarecimento da verdade.
CAPITULO III
Do interrogatório do acusado

Art. 185. O acusado que for preso, ou comparecer
espontaneamente ou em virtude de intimação, perante a
autoridade judiciária, no curso do processo penal, será
qualificado e interrogado.
Art. 186. Antes de iniciar o interrogatório, o juiz
observará que, embora não esteja obrigado a responder às
perguntas que lhe forem formuladas, o seu silêncio poderá
ser interpretado em prejuízo da própria defesa.
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Art. 187. O defensor do acusado não poderá intervir ou influir, de qualquer modo, nas perguntas e nas
respostas.

Parágrafo único. Se o acusado negar a imputação notodo ou em parte, será convidado a indicar as provas da
verdade de suas declarações.

Art. 188. O réu será perguntado sobre o seu nome,
naturalidade, estado, idade, filiação, residência, meios de
vida ou profissão e lugar onde exerce a sua atividade e
,se sabe ler e escrever, depois de cientificado da acusação,
será interrogado sobre:

Art. 189. Se houver co-réus, cada um deles será interrogado separadamente.

I - - onde estava ao tempo em que foi cometida a
infração e se teve notícia desta;
II — as provas contra ele já apuradas;
III — se conhece a vítima e as testemunhas já inquiridas ou por inquirir, e desde quando, e se tem o que
alegar contra elas;
IV — se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, ou qualquer dos objetos que com esta
-se relacione e tenha sido apreendido;
V — se verdadeira a imputação que lhe é feita;
VI — se, não sendo verdadeira a imputação, tem algum motivo particular a que atribuí-la, se conhece a
pessoa ou pessoas a que deva ser imputada a prática do
crime, e quais sejam, se com elas esteve antes da prática na infração ou depois dela;
VII — todos os demais fatos e pormenores, que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da
infração;
VHI — sua vida pregressa, notadamente, se foi preso
ou processado alguma vez e, no caso afirmativo, qual o
juízo do processo, qual a pena imposta e se a cumpriu.

Art. 190. Se o réu confessar a autoria, será especialmente perguntado sobre os motivos e circunstâncias da
ação e se outras pessoas concorreram para a infração e
quais sejam.
Art. 191. Consignar-se-ão as perguntas que o réu
deixar de responder e as razões que invocar para não
fazê-lo.
Art. 192. O interrogatório do mudo, do surdo ou
do surdo-mudo será feito pela forma seguinte :
I — ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, que responderá oralmente;
II — ao mudo as perguntas serão feitas oralmente,
respondendo-as ele por escrito;
III — ao surdo-mudo as perguntas serão formuladas
por escrito, e por escrito dará ele as respostas.
Parágrafo único. Caso o interrogado não saiba ler
ou escrever, intervirá no ato, como intérprete e sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo.
Art. 193. Quando o acusado não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por intérprete.
Art. 194. Se o acusado for menor, proceder-se-á aointerrogatório na presença de curador.
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Art. 195. Às respostas do acusado serão ditadas
pelo juiz e reduzidas a termo que, depois de lido e rubricado pelo escrivão em todas as suas folhas, será assinado pelo juiz e pelo acusado.
Parágrafo único. Se o acusado não souber escrever,
não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado
no termo.
Àrt. 196. A todo tempo, o juiz poderá proceder a
novo interrogatório.
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CAPÍTULO V
Das perguntas ao ofendido

Art. 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração,
quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que
possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações.
Parágrafo único. Se intimado para esse fim, deixar
de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser
conduzido à presença da autoridade.

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO vi

Da confissão
Art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e
para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as
demais provas do processo, verificando se entre ela e
estas existe compatibilidade ou concordância.
Art. 198. O silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação
do convencimento do juiz.
Art. 199. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos, observado o
disposto no art. 185.
Art. 200. A confissão será divisível e retratável, sem
prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no
•exame das provas em conjunto.

Das testemunhas
Art. 202.

Toda pessoa poderá ser testemunha.

Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra
a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for
perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu
estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce
sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma
das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e
relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua
ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se
de sua credibilidade.
Art. 204. O depoimento será prestado oralmente,
não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito.
Parágrafo único. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos.

Art. 205. Se ocorrer dúvida sobre a identidade da
testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios
ao seu alcance, podendo, entretanto, tornar-lhe o depoimento
desde logo.

Art. 211. Se o juiz, ao pronunciar sentença final,
reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa,
calou ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento
à autondade policial para a instauração do inquérito.

Art. 206. A testemunha não poderá eximir-se da
obrigação de depor. Poderão.entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta,
o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe,
ou filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do
fato e de suas circunstâncias.

Parágrafo único. Tendo o depoimento sido prestado
em plenário de julgamento, o juiz, no caso de proferir
decisão na audiência (art. 538, § 2.'), o tribunal (art. 561),
ou o conselho de sentença, após a votação dos quesitos,
poderão fazer apresentar imediatamente a testemunha à
autoridade policial.

Art. 207. São proibidas de depor as pessoas que,
em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam
guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quízerem d a r , o seu testemunho.
Art. 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o artigo 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de H anos, nem às pessoas a que se refere o artigo 206.
Art. 209. O juiz, quando julgar necessário poderá
ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes.
§ 1.° Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas
as pessoas a que as testemunhas se referirem.
§ 2.° Não será computada tomo testemunha a pessoa que nada souber que interesse à decisão da causa.
Art. 210. As testemunhas serão inquiridas cada
uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam
os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das
penas cominadas ou falso testemunho.

Art. 212. As perguntas das partes serão requeridas
ao juiz, que as formulará à testemunha. O juiz não poderá recusar as perguntas da parte, salvo se não tiverem
relação com o processo ou importarem repetição de outra
já respondida.
Art. 213. O juiz não permitirá que a testemunha
manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato.
Art. 214. Antes de iniciado o depoimento as partes
poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias
ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou
indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha, ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos arts. 207 e 208.
Art. 215. Na redação do depoimento, o juiz deverá
cingir-se tanto quanto possível, às expressões usadas pelas
testemunhas, reproduzindo fielmente as suas frases.
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Art. 216. O depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela, pelo juiz e pelas partes.
Se a testemunha não souber assinar, ou não puder fazê-lo,
pedirá a alguém que o faça por ele, depois de lido na
presença de 'ambos.

da União, dos Estados e do Distrito Federal, os senadores, os deputados federais estaduais serão inquiridos em
local, dia e hora previamente ajustado entre eles e o
juiz.

Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu,
pela sua atitude, poderá influir no ânimo da testemunha
de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará
retirá-lo, prosseguindo na inquirição, com a presença do
seu defensor. Neste caso deverão constar do termo a
ocorrência e os motivos que a determiriaram.
Art. 218. Se, regularmente intimada, a testemunha
deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação
ou determinar seja conduzid'a por oficial de justiça, que
poderá solicitar o auxílio da força pública.
Art. 219. O juiz poderá impor à testemunha faltosa
prisão até 15 di^s, sem prejuízo do processo penal por
crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das
custas da diligência.
Art. 220. As pessoas impossibilitadas, por enfermidade ou por velhice, de comparecer para depor, serão
inquiridas onde estiverem.
Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da República, os ministros de Estado, os governadores dos
Estados e os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os secretários dos Estados, os membros do Poder
Judiciário, os ministros e juizes dos Tribunais de Contas

§ 1." Os militares deverão ser requisitados à autoridade superior.
§ 2.9 Aos funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no art. 218, devendo, porém, a expedição do mandato ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que servirem, com indicação do dia e da hora
marcados.
Art. 222. A testemunha que
dição do juiz, será inquirida pelo
residência, expedindo-se para esse
com prazo razoável, intimadas as

morar fora da jurisjuiz do lugar de sua
fim, carta precatória,
partes.

§ 1." A expedição da precatória não suspenderá a
instrução criminal.
§ 2." Findo o prazo mareado, poderá realizar-se o
julgamento, a todo tempo, a precatória, uma devolvida,
será junta aos autos.
Art. 223. Quando a testemunha não conhecer a
língua nacional, será nomeado intérprete para traduzir as
perguntas e respostas.
Parágrafo único. Tratando-se de mudo, surdo ou
surdo-mudo, proceder-ce-á na conformidade do art. 192.
Art. 224. As testemunhas comunicarão ao juiz, dentro de um ano, qualquer mudança de residência, sujeitan-
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do-se pela simples omissão, às penas do não comparecimento.

Parágrafo único. O disposto no n." III deste artigo
não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em
plenário de julgamento.

Art. 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por velhice, inspirar receio de que ao tempo
da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício
ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento.
CAPITULO VII

Art. 227. No reconhecimento de objeto, proceder-se-ã
com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que
for aplicável.
Art. 228. Se várias forem as pessoas chamadas a
efetuar o reconhecimento de pessoas ou de objeto, cada
uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas.

Do reconhecimento de pessoas e coisas

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o
reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte,
forma :
I — a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será
convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
II — a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será
colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiveram qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de
fazer o reconhecimento a apontá-la;
III — se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimação ou
outra influência, não diga a verdade em face da pessoa
que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para
que esta não veja aquela;
IV — do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada
para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas
presenciais.

CAPITULO VIII

Da acareação

Art. 229. A acareação será admitida entre acusados,
entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas
ofendidas, sempre que divergirem, em suas declarações,
sobre fatos ou circunstâncias relevantes.
Parágrafo único. Os acareados serão reperguntados,
para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se
a termo o ato de acareação.
Art. 230. Se ausente alguma testemunha, cujas declarações divirjam das de outra, que esteja presente, a
esta se darão a conhecer os pontos da divergência, consignando-se no auto o que explicar ou observar. Se subsistir a discordância, expedir-se-á precatória ã autoridade
do lugar onde residia a testemunha ausente, transcrevendo-se as declarações desta e as da testemunha presente.
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nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente, pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente. Esta diligência só se
realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entrada conveniente.

Art. 235. A letra e firma dos documentos particulares, serão submetidas a exame pericial, quando contestada
a sua autenticidade.

CAPITULO IX

Art. 237. Os documentos originais, juntos a processo findo, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante
requerimento, e ouvido o Ministério Público, ser entregues à parte que os produziu, ficando traslado nos autos.

Dos

documentos

Art. 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes
poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.
Art. 232. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares.
Parágrafo único. A fotografia do documento, devidamente autenticada, se dará o mesmo valor do original.
Art. 233. As cartas particulares, interceptadas ou
obtidas por meios criminosos, não serão admitidas em
juízo.
Parágrafo único. As cartas poderão ser exibidas em
juízo pelo respectivo destinatário, para a defesa de seu
direito, ainda que não haja consentimento do signatário.
Art. 234. Se o juib tiver notícia da existência de
documento relativo a ponto relevante da acusação ou da
defesa, providenciará, independentemente de requerimento
de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se
possível.

Art. 236. Os documentos em língua estrangeira, sem
prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público, ou, na falta, por pessoa
idónea nomeada pela autoridade.

CAPÍTULO x
Dos indícios
Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize,
por indução, concluir-se a existência de outra ou outras
circunstâncias.
CAPÍTULO XI

Da busca e da apreensão
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1.° Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para :
a) prender criminoso;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios
criminosos;
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c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados de contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituosos;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração
ou à defesa do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao
acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o
conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação
do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crime;
h) colher qualquer elemento de convicção.
§ 2.° Proceder-se-á à busca pessoal quando houver
fundada suspeita de que alguém oculte arma proibida ou
objetos mencionados nas letras b a f e letra h) do parágrafo anterior.

III — ser subscrito pelo escrivão e asisnado pela
autoridade que o fizer expedir.

Àrt. 241. Quando a própria autoridade policial ou
judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar
deverá ser precedida da expedição de mandado.
Art. 242. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes.
Art. 243.

O mandado de busca deverá :

I — indicar, o mais precisamente possível, a casa em
que será realizada a diligência e o nome do respectivo
proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o
nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a
identifiquem;
II •— mencionar o motivo e os fins da diligência;

§ 1.' Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca.
§ 2° Não será permitida a apreensão de documento
em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir
elemento do corpo de delito.
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado,
no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de
que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando
a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas
de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à
noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador ou a quem o represente, intimando-o, em seguir, a abrir a porta.
§ 1." Se a própria autoridade der a busca, declarará, previamente, sua qualidade e o objcto da diligência.
§ 2.' Em caso de desobediência, será arrombada a
porta e forçada a entrada.
§ 3.° Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da
casa, para o descobrimento do que se procura.
§ 4.° Observar-se-á o disposto nos §§ 2.' e 3.°,
quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser
intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver
e estiver presente.
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§ 5." Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai
procurar, o morador será intimado a mostrá-la.

competente autoridade local, antes da diligência ou após,
conforme a urgência desta.

§ 6." Descoberta a pessoa ou coisa que se procura,
será imediatamente apreendida e posta sob custódia da
autoridade ou de seus agentes.

§ 1.* Entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa, quando:

§ 7." Finda a diligência, os executores lavrarão auto
circunstanciado, assinando-a com duas testemunhas presentes, sem prejuízo do disposto no § 4.°.
Art. 246. Aplicar-se-á também o disposto no artigo
anterior, quando se tiver de proceder a busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação
coletiva ou em compartimento não aberto ao público,
onde alguém exercer profissão ou atividade.
Art. 247. Não sendo encontrada a pessoa ou coisa
procurada, os motivos da diligência serão comunicados a
quem tiver sofrido à busca, se o requerer.
Art. 248. Em casa habitada, a busca será feita de
modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência.
Art. 249. A busca em mulher será feita por outra
mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.
Art. 250. A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro
Estado, quando, para o fim de apreensão, forem no seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se ã

a) tendo conhecimento direto de sua remoção ou
transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a
percam de vista;
b) ainda que não tenham avistado, mas sabendo, por
informações fidedignas ou circunstâncias indiciarias, que
está sendo removida ou transportada em determinada direção, forem ao seu encalço.
§ 2." Se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que, nas
referidas diligências, entrarem pelos seus distritos, ou da
legalidade dos mandatos que apresentarem, poderão exigir
as provas dessa legitimidade, mas de modo que não se
frustre a diligência.

TITULO

VIII

CAPÍTULO VI
Dos peritos e intérpretes

Art. 275. O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária.
Art. 277. O perito nomeado pela autoridade será
obrigado a aceitar o encargo, sob pena de multa de cem
a quinhentos mil réis, salvo escusa atendível.
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Parágrafo único. Incorrerá na mesma multa o perito que, seb justa causa, provada imediatamente :

TITULO X
Das citações e intimações

a) deixar de acudir à intimação ou ao chamado da
autoridade;
b)
exame;

CAPÍTULO I

não comparecer no dia e local designados para o

c) não der o laudo, ou concorrer para que a perícia
não seja feita, nos prazos estabelecidos.
Art. 278. No caso de não comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar a
-Sua condução.

Das citações
Art. 351. A citação inicial far-se-á por mandado,
quando o réu esti\«r no território sujeito à jurisdição do
juiz que a houver ordenado.
Art. 352.

O mandado de citação indicará:

I — o Nome do juiz;

Não poderão ser peritos :

II — o nome do querelante nas ações iniciadas por
queixa;

I — os que estiverem sujeitos à interdição de direito
mencionado nos ns. I e IV do art. 69 do Código Penal;

III — o nome do réu, se for desconhecido, os seus
sinais característicos;

Art. 279.

II — os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia;
III — Os analfabetos e os menores de 21 anos.
Art. 280. É extensivo aos peritos, no que lhes for
aplicável, o disposto sobre suspeição dos juizes.
Art. 281. Os intérpretes são, para todos os efeitos,
equiparados aos peritos.

IV — a residência do réu, se for conhecida;
V — o fim para que é feita a citação;
VI — o juízo e o lugar, o dia e a hora em que oréu deverá comparecer;
VII — a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz.
Art. 353. Quando o réu estiver fora do território
da jurisdição do juiz processante, será citado mediante
precatória.
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Art. 354.

A precatória indicará :

I -— o juiz deprecado e o juiz deprecante;
II — a sede da jurisdição de um e de outro;
III — o fim para que é feita a citação, cora todas
as especificações;
IV — o juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu
deverá comparecer.
Art. 355. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de traslado, depois de lançado o «cumpra-se» e de feita a citação por mandado do
juiz deprecado.
§ 1." Verificado que o réu se encontra em território
sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz
deprecado os autos para efetivação da diligência desde
que haja tempo para fazer-se a citação.
§ 2.' Certificado pelo oficial de justiça que o réu
.se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devohida, para o fim previsto no art. 362.
Art. 356. Se houver urgência, a precatória, que
conterá em resumo os requisitos enumerados no art. 354,
poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora
mencionará.
Art. 357.

São requisitos da citação por mandado.

I — leitura do mandado ao citando pelo oficial e
entrega da contra-fé, na qual se mencionarão dia e hora
•da citação;

II — declaração do oficial, na certidão, da entrega
da contra-fé, e sua aceitação ou recusa.
Art. 358. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço.
Art. 359. O dia designado para o funcionário público
comparecer em juízo, como acusado, será notificado assim
a ele como ao chefe de sua repartição.
Art. 360. Se o réu estiver preso, será requisitada
sua apresentação em juízo, no dia e hora designados.
Art. 361. Se o réu não for encontrado, será citado
por edital com o prazo de quinze dias.
Art. 362. Verificando-se que o réu se oculta para
não ser citado, a citação far-se-á por edital, com o prazo
de cinco dias.
Art. 363.

A citação ainda será feita por edital;

I — quando inacessível, em virtude de epidemia, de
guerra ou por outro motivo de força maior, o lugar em
que estiver o réu;
II — quando incerta a pessoa que ther de ser citada.
Art. 364. No caso do artigo anterior, n." I, o
prazo será fixado pelo juiz entre quinze e noventa dias,
de acordo com as circunstâncias, e, no caso do n.° II,
o prazo de trinta dias.
Art. 365.

O edital de citação indicará :

I — o nome do juiz que a determinar;
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II — o nome do réu, ou, se não for conhecido, os
seus sinais caracterícticos, bera como sua residência e profissão, se constarem do processo;
III — o fim para que é feita a citação;
IV — o juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu
deverá comparecer;
V •—• prazo, que será contado no dia da publicação
do edital na imprensa, se houver, ou da sua afixação.
Parágrafo único. O edital será afixado à porta do
edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela
imprensa, onde houver, devendo a afixação ser certificada
pelo oficial que a tiver feito e a publicação provada por
exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual
conste a página do jornal com a data da publicação.
Art. 366. O processo seguirá à revelia do acusado
que, citando inicialmente ou intimado para qualquer ato
do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.
Art. 367. Estando o réu no estrangeiro, mas em
lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, se a
infração for inifiançável, se afiançável, a citação far-se-á
mediante editais, com o prazo de trinta dias, no mínimo,
sabido ou não o lugar.
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CAPÍTULO II
Das

intimações

Art. 370. Nas intimações dos réus, das testemunhas
e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto
no Capítulo anterior.
Parágrafo único. Será admissível a intimação por
despacho na petição em que for requerida observado o
disposto no art. 357.
Art. 372.
criminal, o juiz
e testemunhas,
que se lavrará

Adiada, por qualquer motivo, a instrução
marcará desde logo, na presença das partes
dia e hora para seu prosseguimento, do
termo nos autos.
LIVRO VI
Disposições

gerais

Art. 368. As citações que houverem de ser feitas
em legações estrangeiras serão deprecadas por intermédio
do Ministro da Justiça.

Art.
além das
dinárias,
damento

791. Em todos os Juízos e Tribunais do crime,
audiências e sessões ordinárias, haverá as extraorde acordo com as necessidades do rápido andos feitos.

Art. 369. Ressalvado o disposto no art. 328,, o réu,
depois de citado, não poderá, sob pena de prosseguir o
processo a sua revelia, mudar de residência ou dela ausentar-se, por mais de oito dias, sem comunicar à autoridade
processante o lugar onde passará a ser encontrado.

Art. 792. As audiências, sessões e os atos processuais, serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes
dos Juízos e Tribunais, com assistência dos escrivães, do
secretário, do oficial de Justiça que servir de porteiro,
em dia e hora certos, ou previamente designados.
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§ l* Se da publicidade da audiência, da sessão ou
do ato processual, puder resultar escândalo, inconveniente
grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, ou o
Tribunal, Câmara ou Turma, poderá, de ofício, ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar
que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o
número de pessoas que possam estar presentes.

CÓDIGO PENAL
DECRETO-LEI N" 2.848 — DE 7 DE DEZEMBRO

DE 1940

§ 2" As audiências, as sessões e os atos processuais,
em caso de necessidade, poderão realizar-se na residência
do juiz, ou em outra casa por ele especialmente designada.

Dos crimes praticados por particular contra
a administração geral.

Art. 793. Nas audiências e nas sessões, os advogados, as partes, os escrivães e os espectadores poderão estar
sentados. Todos, porém, se levantarão quando se dirigirem
aos juizes ou quando estes se levantarem para qualquer ato
do processo.

Art. 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para
executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxilio.

Art. 794. A polícia das audiências e das sessões
compete aos respectivos juizes ou ao Presidente do Tribunal, Câmara, ou Turma, que poderão determinar que
for conveniente à manutenção da ordem. Para tal fim,
requisitarão força pública, que ficará exclusivamente ã sua
disposição.
Art. 795. Os espectadores das audiências ou das
sessões não poderão manifestar-se.
Parágrafo único. O juiz ou o presidente fará retirar
da sala os desobedientes, que em caso de resistência, serão
presos e autuados.

§ P Detenção, de dois meses a dois anos.
Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a
verdade, como testemunha, perito, tradutor ou intérprete
em processo judicial, policial ou administrativo, ou em
juízo arbitrai.
Pena — reclusão, de um a três anos, e multa de mil
a três mil cruzeiros.
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2." O processo será formado cm volumes, sendo as
folhas numeradas e rubricadas pelo Secretário.
ORDEM DE SERVIÇO N" 4, DE 1959
O Diretor Geral da Secretaria da Câmara dos
Deputados de ordem do Senhor Primeiro Secretário, recomenda aos Senhores Secretários das Comissões Parlamentares de Inquérito a observância rigorosa das normas
seguintes:
1." Ao receber a Resolução que cria a Comissão
Parlamentar de Inquérito, deve o Secretário autuá-la e
incorporar ao processo:
a) requerimento de constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito;
b) publicação do requerimento de constituição da
Comissão Parlamentar de Inquérito, no Diário do Congresso
Nacional;
c) publicação da designação dos Membros da Comissão Parlamentar de Inquérito — Diário do Congresso
Nacional;
d) cópia da Lei que rege as Comissões de Inquérito
—Lei n." 1.579, de 18 de março de 1952;
c) ata de instalação;
f) cópia do ofício comunicando ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da Câmara dos Deputados a instalação
da Comissão;
g) atas, ofícios e documentos mandados juntar pelo
Senhor Presidente da Comissão, em ordem cronológica;

3." Organizar «Arquivos Transitórios» na Comissão,
para consulta dos Senhores Deputados, que contenham um
exemplar da Lei de Comissões de Inquérito (Lei número
1.579, de 18 de março de 1952) e das leis nela referidas
como subsidiárias, especialmente Códigos de Processo Penal
(arts. 155 a 250 («Da Prova»), 275 a 281 («Dos Peritos
e Intérpretes») e 351 a 372 («Das citações e intimações»)
e Civil arts. 208 a 262 («Das Provas»), um exemplar da
presente ordem de serviço, os documentos recebidos a serem
apresentados ao Presidente ou à Comissão, arquivo das
cópias dos ofícios expedidos, movimento dos processos requisitados e dos autos (vistas aos Senhores Deputados) .
4." Fazer a assentada e tomar por termo os depoimentos das testemunhas, indiciados, etc., solicitando aos
Senhores Deputados que ditem as respostas que devem ser
tomadas por termo.
5." Quando for apresentado ã Comissão um assessor,
requisitado, apresentá-lo por ofício aos Senhores Primeiro
Secretário e Diretor Geral da Secretaria, aos quais deve
também comunicar o desligamento dos mesmos.
6." Solicitar dos assessores que assinem o «Termo de
Compromisso» e que, mensalmente, apresentem breve relatório dos seus trabalhos, em duas vias, uma das quais deve
ser encaminhada à Chefia das Comissões de Inquérito, ficando a outra no Arquivo Transitório para ser apreciada
na reunião seguinte.
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7° No início da sessão de cada Comissão, será feita
pelo Secretário respectivo a leitura da ata da sessão anterior,
que depois de discutida e aprovada será assinada pelo
respectivo Presidente.
8." Providenciar para que as intimações sejam feitas
com 24 horas de antecedência (ex-vi o que preceitua o
art. 168, § 3." do Código do Processo Civil) no mínimo,
procurando, entretanto, dar-lhe a maior antecedência
possível.
9.° Enviar à Chefia das Comissões Parlamentares de
Inquéritos as atas dss reuniões, para a devida publicação
(art. 60, do Regimento Interno) .
10. Providenciar para que as con\<ocações das ComissOes sejam feitas de acordo com o art. 35, § 3." do
Regimento Interno desta Câmara.
11. As cópias dos depoimentos gravados ou taquigrafados serão obrifatõriamente rubricados e constituirão
Anexos organizados para servirem de elementos subsidiários aos respectivos termos.
3 de abril de 1959

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
QUE TRANSITARAM E TRANSITAM
NA CAMARÁ DOS DEPUTADOS

Rés. n"

Assunto

D.C.N.

1948

9/48 —• Para examinar as condições de funcionamento do Teatro e do Cinema
Nacional, tendo em vista suas relações com os autores, os atores, os
empresários, os diretores e os locadores dos teatros
22- 6-48
11/48 — Para apurar as denúncias contidas
nas cartas de Juarez Távora sobre as
atividades da Brazilian Traction Light
f> Power Co. Ltd. e suas subsidiárias
no Brasil, seus contratos, concessões
e demais assuntos correlatos

5- 8-48

1949

38/49 — Para apurar como se processaram
as encampações das Estradas de Ferro
Ilhéus-Conquista, Leopoldina Raihvay
e Great Western

13-10-49
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Rés. rí>

Assunto

D.C.N.

1950
6/50 — Para apurar e examinar os atos referentes à liquidação da divida externa em libras esterlinas e as relações do Tesouro Nacional com o
Banco do Brasil

29- 6-50

10/50 — Para apurar a existência de irregularidades verificadas no Serviço de
Alimentação e Previdência Social
(SAPS)

27- 7-50

1951

68/51 — Para investigar a aplicação de subvenções e auxílios orçamentários concedidos a instituições que especifica

13-11-51

1952
94/52 — Para verificar as atividades da Comissão Central de Preços (Ver Rés.
361/53)
20- 2-52
117/52 — Para apurar acusações ern terno do
processo de encampação da Leopoldina

15- -1-52

319/52 — Para apurar responsabilidades do
desastre da E.F.C.B., cm Anchieta .
16- 4-52

Rés.
ri>
Assunto
D.C.N.
142/52 — Para examinar as operações da Carteira de Redescontos e da Caixa
de Mobilização Bancária, a partir de
janeiro de 1945, a fim de que, em
face das conclusões a que chegar,
delibere o Congresso sobre a matéria constante do Projeto n'' 1.891,
de 1952. (Relat. Proj. de Rés.
361/53, D.C.N., 5-5-53, sup., p.
l e 14)
3- 6-52
152/52 — Para investigar as ocorrências verificadas na fronteira sul do Brasil
(Ver Rés. 364/53)
19-6-52
158/52 — Para in\<estigar os acontecimentos da
Ilha de Anchieta e providências necessárias à reforma de nosso sistema
presidiário
l- 7-52
166/52 — Para apurar os fatos relacionados
com a solução do problema das secas
do Nordeste e as atividades empreendidas nesse tocante pelo D.N.O.C.S. 17- 7-52
177/52 — Para apurar as causas e investigar
as responsabilidades do atual racionamento de energia elétrica nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal
5- 8-53
179/52 — Para apurar fatos na alienação de
bens do acervo da Southern Lumber
and Colonization Co. (Ver Rés.
450/54)
9- 8-52

74

Rés. n"

Assunto

188/52 — Para elaborar projeto de regimento
para as Comissões Parlamentares de
Inquérito
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D.C.N.

26- 9-52

208/52 —• Para apurar irregularidades no Instituto do Açúcar c do Álcool

11-10-52

250/52 •— Para apurar se houve responsabilidade policial em fatos relacionados
com o espancamento de marinheiros
fuzileiros, trabalhadores do Arsenal
de Marinha e outros presos políticos
no presídio naval

1953
297/53 •— Para examinar o Lloyd Brasileiro
sob o ponto de vista de sua organização, da sua situação económica

16-12-52

17-12-52

D.C.N.

l- 5-53

Para apurar todos os atos e fatos
em torno das operações de venda ou
promessa de venda de bens, de cessão
ou promessa de cessão de direitos
das chamadas Empresas Incorporaao Património Nacional

6- 5-53

302/53 — Para proceder a uma ampla investigação sobre a existência dos jogos de
azar em todo o território nacional

6- 5-53

313/53 — Para efetuar uma ampla investigação
no Banco do Brasil, a fim de apurar
as transações realizadas entre este
e as empresas jornalísticas «Eriça
S. A.», «Editora Última Hora» e
«Rádio Clube do Brasil», bem como
a quaisquer outras sobre as quais
haja denúncia fundada (Ver Rés.
411/53)

3- 6-53

314/53 — Para apurar em quanto montam, em
cruzeiros, as operações de crédito
realizadas, nos dez últimos anos, entre o Banco do Brasil e empresas
de publicidade falada e escrita

3- 6-53

299/53

236/52 — Para apurar irregularidades no Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, especialmente na Comissão
da Rodovia Presidente Dutra (Ver
Rés. 30/55)
23-11-52

Assunto
e financeira e das irregularidades da
sua atual administração, apontando
os meios de sanar as suas falhas . .

29- 8-52

201/52 — Para proceder ao exame da aplicação
do Imposto Sindical, apontando os
responsáveis pelo desvio se houver

249/52 — Para apurar irregularidades na Carteira de Importação e Exportação do
Banco do Brasil. (Ver Rés. 44/55)

Rés. n'

324/53 — Para fazer o levantamento completo
dos prejuízos causados pelas últimas
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Rés. n"

Assunto

D.C.N.

geadas ã lavoura cafèeira do pais c
sugerir medidas capazes de propiciar
rápida recuperação (Ver Rés. 414/53)

11- 7-53

353/53 — Para examinar os atos do Presidente
do Instituto Brasileiro do Café no que
respeita a má aplicação das Leis
ns. 164, de 1947 e 1.779, de 1952,
e outras irregularidades que possam
surgir no decorrer do inquérito. (Ver
Rés. 575/54 de 17-1-55)

26-8-53

357/53 — Para investigar a procedência dos
bens e valores de propriedade dos
diretores e funcionários da CEXIM,
desde a vigência da primeira lei de
licença prévia

12- 9-53

361/53 — Determina que a Mesa da Câmara
dos Deputados remetera cópias do
Relatório da C . P . I . sobre as atividas da Comissão Central de Précos ao Presidente da República e ao
Procurador Geral da República, e
dá outras providências (Rés. 94/52)
364/53 — Aprova as conclusões do relatório
da C.P.I. constituída para apurar
as causas dos incidentes verificados
na fronteira entre o Brasil e a Argentina, e dá outras providências.
(Rés. 152/52)

Rés.
rí>
Assunto
D.C.N.
377/53 — Para contratar exames periciais e
autorizar o pagamento da
29- 9-53
despesa correspondente pelo saldo da
e
verba de subsídio
29- 9-53
411/53 — Determina a remessa de cópias do
Relatório e Conclusões da C.P.I.
criada pela Rés. n." 313, de 1953,
ao Presidente da República, à Diretoria do Banco do Brasil, ao Juizo
Criminal do Distrito Federal e manda publicar e arquivar os autos do
inquérito
16-12-53
414/53 — Encaminha ao Poder Executivo o relatório da C.P.I. criada para investigar os danos causados pela geada
à lavoura cafèeira do país e sugerir
medidas para a sua recuperação.
(Rés. 324/53)
22- 1-54

1954
10 9-53

15- 9-53

450/54 — Encaminha à Comissão de Tomada
de Contas o relatório da Comissão
de Inquérito sobre o acervo da Southern JLumber and Colonization Company (Rés. 179/52)
460è54 — Para apurar denúncia contra o Deputado Ostoja Roguski em carta do
Sr. Álvaro César de Castro Menezes
e lida pelo Deputado Guilhermino de
Oliveira (Ver Rés. 13/55)

8-4-54

15-5-54
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Rés. n'

Assunto

462/54 — Para apurar irregularidades ocorridas na antiga Carteira de Exportação e Importação (CEXIM), hoje
Carteira do Comércio Exterior (Cacex), junto à Agência do Banco
do Brasil em Fortaleza, Estado do
Ceará (Ver. Rés. 81-56)

D.C.N.

493/54 — Para apuração do fato determinado
consistente na participação de autoridades, funcionários e agentes públicos da União, Estados e Prefeitura do Distrito Federal, notadamente
os do Ministério do Trabalho, em

Assunto

D.C.N.

atividades subversivas quer contra
a Constituição e o regime democrático, quer contra a tranquilidade
social, e a ordem económica, nos
últimos três anos.
25-5-54

466/54 — Para apurar irregularidades constantes da denúncia da viúva do Dr.
Francisco de Assis, na Estrada de
Ferro de Goiás, com sede em Àraguari (Ver Rés. 70/56)
467/54 — Para investigar as licenças de importação de caminhões e outros
veículos concedidas pela extinta
«Carteira de Exportação e Importação», ou pela atual Superintendência da Moeda e do Crédito, concedidas ao Sr. Anuindo Moura, de
Pernambuco, ou qualquer outra firma, e outras pro\idências. (Ver Rés.
24/55)

Rés. nf

552/54 •— Para investigar textos constantes da
carta-manifesto do Sr. Getúlio Vargas

18-11-54

1955

10- 6-54

575/55 — Manda arquivar o inquérito instaurado para apurar irregularidades praticadas pelo Presidente do Instituto
Brasileiro do Café.
(Ver Rés.
353/53)

18- 1-55

1/55 — Para estudar o que já foi feito no
Brasil em matéria de petróleo, se a
Petrobrás constitui instrumento adequado para a solução do petróleo, e
dá outras providências. Relatório
(Rés. 196/59)

19- 2-55
e
l- 2-59

2/55 •— Para investigar as causas e consequências da crise em que se encontra a Panair do Brasil S.A., e dá
outras providências. (Ver Rés. 5/55)

8- 3-55

4/55 — Para estudar a verdadeira situação
económica da triticultura nacional, e
dá outras providências

18- 3-55
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Rés.

ri>

Assunto

5/55 — Para investigar a aplicação da subvenção concedida pela União à Panair do Brasil S. A
6/55 — Para proceder a investigações sobre
a destinação do «Fundo Social Sindical», e dá outras providências (P.
Rés. 193/59)
7/55 — Para investigar as causas determinantes da diminuição do \olume dágua
do rio Paraíba e estudar a regularização de seu curso
9/55 — Para investigar a legitimidade dos
títulos de propriedade dos morros era
que se acham instaladas as chamadas
«favelas» do Distrito Federal
12/55 — Para estudar a organizações atual da
administração acreana, a legislação
federal e investigar a aplicação de
verbas consignadas no orçamento de
1951 a 1954
13/55 — Arquiva os autos do inquérito proveniente da Rés. n.° 460, de 1954, para
apurar os fatos denunciados da tribuna da Câmara por ocasião da discussão do Proj n." 2.230-A, de 1952
14/55 — Para estudar a crise do café, suas
origens e repercussões e as medidas
necessárias para enfrentá-las. Proj
Rés. 3/55

D.C. N.

24-3-55

31- 1-59

29- 3-55

14-4-55

20- 4-54

23- 4-55

23- 4-55

fles.

n"

Assunto

D.C.N.

15/55 — Para investigar as causas determinantes das condições precárias do
aproveitamento económico do Vale
do Rio Turiaçu, Estado do Maranhão

28-4-55

16/55 — Para examinar a legislação sobre as
sociedades mútuas de seguros gerais
e apurar as razões da intervenção
do Ministério do Brabalho na «À
Equitativa», Soe. Mútua de Seguros Gerais

3- 5-55

18/55 — Para averiguar denúncias, da imprensa sobre irregularidades no SÀPS Proj. Rés. n' 183, de 1959

7- 8-55
e
15- 1-59

24/55 — Arquiva o inquérito instaurado pela C.P.I. criada pela Rés. 467, de
1954

3- 6-55
e
15- 6-55

25/55 — Para conhecer das declarações dos
bens dos candidatos à Presidência e
Vice-Presidência da República

3- 6-55

30/55 — Remete ao Poder Executivo, para estudos, a conclusão a que chegou a
C.P.I. criada para apurar irregularidades praticadas pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (Rés. 236/57)

9- 7-55
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Rés. n'
Assunto
32/55 — Para investigar as relações havidas
e existentes entre a Empresa Curzi
Ltd. e o Governo da União (Proj.
Rés. 188/59)
39/55 — Para apurar irregularidadcs ocorridas na administração do Território
do Rio Branco e dá outras providências (Ver. Rés. HO/58)
40/55 — Para apurar os graves fatos de descriminação de que estão sendo vítimas
os nordestinos que emigram para o
sul do país e dá outras providências
41/55 — Para apurar a verdadeira situação de
fato e de direito em que se encontra
o arcabouço das «Empresas Incorporadas ao Património da União»,
com referência a projetada transformação de todo seu património em
Sociedade Anónima
44/55 — Determina a remessa, ao Presidente
da República e demais autoridades,
dos Relatórios e Anexos do inquérito parlamentar sobre as operações
da Carteira de Exportação e Importação do Banco do Brasil (Rés. 249,
de 1952)
47/55 — Para investigar as causas e indicar
os meios eficazes para combater o
encarecimento do custo de vida no
país
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D.C.N.

1956

D.C.N.

Rés. nf

Assunto

48/56

Para o fim especial de fazer uma
devassa na vida pública do Dep.
Ary Pitombo, por ele mesmo requequerida

8-2-56

49/56 — Para proceder a investigações sobre
problema de energia atómica no
Brasil. (Proj. Rés. 176-59)

11- 2-56

53/56 — Para apurar fatos e irregularidades
ocorridas no Serviço de Assistência
a Menores (SAM)

23- 3-56

57/56 — Para estudar os problemas do turismo
e propor medidas legislativas referentes a essa indústria

4- 4-56

59/56 — Para apurar irregularidades porventura verificadas antes, no ato e após
o concurso no ensino industrial do
Ministério da Educação e Cultura
realizado em 1955. (Ver Rés. 85/57)

7- 4-56

27-10-55

62/56 — Para apurar irregularidades no uso
de dividas adquiridas nos Leilões Especiais da Lavoura

23- 5-56

16-12-55

63/56 — Para investigar as importações ilegais de aparelhos de televisão no
país (Rés. 96/57)

15- 5-56
e
12- 6-57

4- 8-55
30- 1-59

24-8-55

11-10-55

21-10-55
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Rés. n'
Assunto
64/56 — Para efetuar amplas investigações no
Mercado de Seguros, indicando as
causas e os responsáveis pelo movimento contra a sua nacionalização
e pela implantação do Monopólio de
Seguros no principal estabelecimento
de crédito do país (Proj. Rés. 180/59)

D.C.N.

10- 1-59

65/56 — Para apurar as denúncias contra as 31- 5-56
administrações dos Institutos e Caixas
e
de Previdência Social
6- 6-56
67/56 — Para investigar as 'agressões sofridas pelos Deputados Adauto Lúcio
8- 6-56
Cardoso, Mário Martins e Aurélio
e
Viana (Proj. Rés. 187/59)
28- 1-59
70/56 — Manda arquivar o inquérito parlamentar instaurado para apurar irregularidades ocorridas na Estrada de
Ferro de Goiás (Rés. 466/54)

14- 7-56

62/56 — Para apurar a ocorrência de fraudes
Cambiais e fiscais e a evasão de 15- 8-56
ágios e sobretaxas em importações
e
irregulares (Proj. Rés. 158/58) ... 24-5-58
63/56 — Para investigar a denúncia de que
um Legislador brasileiro se envolvera
em negócios junto ao Governo argentino presidido por Juan Domingos
Peron (Rés. 119/57 — Proj4 Rés.
133/57)

Rés. n'

Assunto

74/56 — Para investigar o alto custo do ensino
particular no Brasil

31- 8-56

76/56 — Para apurar irregularidades praticadas pela Superintendência das Empresas Incorporadas ao Domínio da
União e pela sua afim, a Comissão
do Levantamento e Avaliação dos
Valores e Bens das Empresas Incorporadas (Proj. Rés. 195/58) . . . .

20- 9-56
e
1-2-59

80/56 — Constitui C.P.I. para investigar as
denúncias feitas pelo Deputado Francisco Macedo na sessão de 6-11-56
(Proj. Rés. 192/59)

20-11-56

81/56 — Determina a remessa a Juízo Criminal do inquérito parlamentar instaurado para apurar irregularidades relativas a fabricação de licenças de
importação feitas na Carteira de Importação e Exportação do Banco do
Brasil em Fortaleza, Estado do Ceará
(Rés. 462/54)

13/12-56

1957

23- 8-56

D.C.N.

85/56 — Determina a remessa ao Poder Executivo das cópias do Relatório da
C.P.I. criada pela Rés. 59-56, incumbida de apurar as irregularidades
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Rés. n'

Assunto

D.C.N.

por\«ntura verificadas no concurso
de Ensino Industrial, realizado em
1955

20- 2-57

86/57 — Para investigar a situação que atravessa a pecuária nacional e indicar
medidas necessárias à normalização 20- 2-57
do comércio de gado, (P. Rés.
e
177-58)
30- 1-59
87/57 — Para estudar, em geral, a política exterior do Brasil, e investigar, em particular, sobre os resultados obtidos
pelo «Acordo de Assistência Militar»,
celebrado em 15-3-52 entre o Brasil
e os Estados Unidos
29- 3-57
88/57 — Para apurar as denúncias feitas por
jornais da Capital da República quan- 29- 3-57
to as condições de trabalho nas minas 3- 4-57
de carvão do Estado de Santa Catae
rina (Proj. Rés. 186/59)
31-1-59
89/57 — Para apurar
COFAP
94

irregularidades

na

— Para apurar o montante da receita
proveniente do aumento de 25%
concedido em março de 1956, para as
tarifas e demais taxas cobradas pelas empresas de navegação marítima
e fluvial, destinada totalmente ao pa-

10- 4-57

Assunto

D.C.N.

gamento de reajustamento salarial dos
marítimos

16- 5-57

96/57 — Propõe a remessa dos autos do inquérito para apurar a importação e
o comércio irregular de aparelhos de
televisão no pais às autoridades competentes (Rés. 63/56)

U- 6-57

98/57 — Para apurar denúncias feitas à Assembleia Legislativa do Espirito Santo, sobre irregularidades havidas na
operação de vendas de secas de café
feita pelo I.B.C. ao Centro de Comércio de Café de Vitória

12- 7-57

99/57 — Para apurar as deficiências materiais
que ocorrem nas Penitenciárias do
Distrito Federal

17- 7-57

Res. n'

100/57 — Para investigar as atividades dos 30- 7-57
Grupos Shell e Esso no Brasil (Proj.
9- 8-57
Rés. 190/59
30- 1-59
101/57 — Para investigar denúncias de malversação, pelo Superintendente do
Plano de Valorização Económica
da Amazónia, dos recursos atribuídos àquele órgão federal, de 1954 a 21- 8-57
1957, e de quaisquer outras irregulae
ridades na administração do mesmo
(Proj. Rés. 182/59)
15- 1-59

— 88 —

Rés. n'

Assunto

102/57 — Para apurar o que ocorre em Porto
Alegre com respeito ao contrabando
de mercadorias
103/57 — Para investigar a aplicação das dotações orçamentarias da União, inclusive do Plano Salte e da S.P.
V.E.A., no Território Federal do
Amapá (Proj. Rés. 175/58)
110/57 — Para examinar as graves ocorrências
do sudeste do Paraná e propor medidas legislativas a fim de resolver
os problemas de posse e de propriedade das terras situadas na região ..
118/57 — Para investigar atividades na Petrobrás

— 89 —

D.C.N.

Rés. n'

Assunto

D.C.N.

23- 8-57
e
24- 8-57

123/58

Para investigar os efeitos ocasionados
sobre a economia nacional pelos dispositivos da Portaria n9 113, de 1955,
da Sumoc

17- 4-58

12- 9-57
e
12-12-58

29-10-57
14-11-57

119/57 — Determina o arquivamento do inquérito realizado pela Comissão criada pela
Resolução 73/56 (denúncia sobre um
legislador brasileiro)
29-11-57
120/57 — Para investigar a organização do 25- 2-58
sistema ferroviário nacional (Proj.
e
Rés. 179/58
7- 1-59

1958
122/58 — Para estudar a conveniência da aprovação do Projeto de Lei n' 2.654,
que eleva o Território do Acre a categoria de Estado
25- 3-58

124/58 — Para apurar fraudes eleitorais. Gru- 17- 4-58
pó «C» Relatório (Proj. Rés. 189/59,
e
Proj. Rés. 178/58)
27-12-58
130/58 — Para apurar graves denúncias com
respeito a situação de iminente conflito entre posseiros e proprietários de
terrenos de domínio da União em
Municípios de São Paulo
28- 5-58
137/58 — Para investigar as acusações formuladas pelo Sr. Presidente do Conselho Nacional do Petróleo contra a
administração da Pctrobrás
138/58 — Aprova as conclusões do inquérito
para apuração de denúncia sobre
fraudes cambiais e fiscais (Rés. 72/56)
Proj. Rés. 158/58 e 197/59
140/58 — Manda arquivar a denúncia apresentada pelo Deputado Felix Valois
sobre a administração do Território
Federal do Rio Branco (Res.39/55)
(Proj Rés. 112/57)

3-12-58
5-12-58
e
1-2-59

30-12-58

— 90 —

Rés. n'

Assunto

— 91 —

D.C.N.

1959

1/59 — Para investigar os problemas relacionados com as Companhias de Aviação
Comercial Brasileira

7- 4-59

Para apurar irregularidades no comércio de importação

25- 5-59

Para conhecer «in loco» os efeitos
das recentes cheias no Estado do Rio
Grande do Sul .

28- 4 59

Para apurar irregularidades relativas
aos bens e valores das Empresas Incorporadas ao Património Nacional .

23- 5-59

5/59 — Para verificar, em Municípios de
Mato Grosso, a extensão dos prejuízos causados pela enchente do rio Paraguai

23- 5-59

7/59 — Para examinar e estudar a situação
das empresas estrangeiras concessionárias de serviços públicos de eletricidade e outros

2- 6-59

8/59 — Para apurar as acusações que pezam
contra o Departamento Federal de Segurança Pública

6- 5-59

9/59 — Para apurar a existência de irregularidades na Estrada de Ferro Central
do Brasil .

16- 6-59

2/59
3/59

4/59

Rés. n'

Assunto

D.C.N.

10/59 — Para apurar a extensão e a intensidade da devastação dos recursos naturais do país

17- 6-59

11/59 — Para apurar irregularidades no SESC
e SENAC, do Distrito Federal . . . .

17- 6-59

13/59 — Para investigar a malversação de dinheiros públicos por via da inclusão
no Orçamento da República a título
de auxílios e subvenções para entidades inexistentes

l- 7-59
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