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 ATO Nº 4, DE 2011 – CRE  

Disciplina o rito para exame, pela 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional, dos pedidos para representação 

da Casa ou para missão no exterior. 

 

A COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA 

NACIONAL resolve: 

Art. 1º De conformidade com o art. 40 do Regimento Interno 

do Senado Federal (RISF), a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional (CRE), a fim de instruir decisão do Plenário do Senado Federal, 

proferirá parecer prévio sobre pedido para representação da Casa ou para 

missão no exterior em se tratando de matéria enquadrada nos incisos I ou 

II, b e d, do §1º do mesmo artigo. 

Parágrafo único. Estando o Senado Federal em recesso, ou 

não tendo sido instalada a CRE em razão do início da Legislatura, será 

adotado o procedimento previsto no art. 41 do RISF. 

Art. 2º A solicitação ou proposta que for despachada para a 

CRE, após leitura em Plenário, terá relator designado pelo Presidente da 

comissão. 

§1º O relatório deverá ser apresentado à Secretaria da CRE, a 

fim de ser pautado, preferencialmente, para a reunião seguinte. 
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§2º Lido o relatório, será ele discutido e votado somente com a 

presença do interessado ou do líder do bloco parlamentar ou do partido a 

que pertença, observando-se o disposto no art. 132 do RISF. 

§3º. O parecer da CRE será enviado à Secretaria Geral da 

Mesa para prosseguimento da tramitação. 

Art. 3º A solicitação ou proposta da CRE, nos termos da 

alínea b do inciso II do §1º do art. 40 do RISF, tramitará na comissão por 

iniciativa de seu Presidente, a requerimento de qualquer um de seus 

integrantes ou em razão de convite para a designação de representante.  

Parágrafo único. Recebido o convite ou formulado o 

requerimento, o Presidente da CRE designará relator para a matéria, 

procedendo-se na forma dos parágrafos do artigo 2º deste Ato. 

Art. 4º Em todas as hipóteses em que o pedido para 

representação ou para missão no exterior tenha sido submetido à CRE, o 

Senador indicado terá até 10 (dez) dias, contados de seu regresso ao Brasil, 

para apresentar relatório à comissão sobre as atividades desenvolvidas. 

Parágrafo único. O descumprimento dessa obrigação, ou a 

mora, será considerado quando de nova solicitação do Senador. 

Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão,           de março de 2011.  
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