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O Diário do Senado Federal, o Diário da Câmara dos Deputados e o Diário do Congresso Nacional são órgãos oficiais informativos das atividades do
parlamento. São publicadas nos diários as atas das sessões plenárias e de comissões, normas promulgadas, atos administrativos e outras informações. Nas
atas são publicados os discursos, os textos integrais de projetos, pareceres, matérias legislativas e outros documentos lidos na sessão plenária.
Há publicações do Diário do Senado Federal disponíveis na internet somente a partir de janeiro de 1954. Porém, dos Diários disponíveis online, a

nomenclatura entre 1954 e 1995 era “Diário do Congresso Nacional Seção II” (DCN2) e a partir 1995 “Diário do Senado Federal”. Caso o a publicação
procurada seja de uma data anterior, é necessário que se entre em contato com o Arquivo do Senado Federal mediante o Formulário de Atendimento
Presencial/à Distância.
Há publicações do Diário do Congresso Nacional (Sessões Conjuntas) disponíveis na internet somente a partir de julho de 1913. Caso o a publicação

procurada seja de uma data anterior, é necessário que se entre em contato com o Arquivo do Senado Federal mediante o Formulário de Atendimento
Presencial/à Distância.

1.

COMO PESQUISAR PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS

Acesse a página inicial do site do Senado e clique no portal “Publicações”.

Clique em:
“Publicações”

Clique em:
“Diários”

Após o clique, a página mostrada na imagem abaixo será aberta:

Informações importantes!

Esta parte da página mostra
o conceito de Diários, como
se ter acesso às informações
sobre discursos, sobre
matéria legislativa e entre
outros para se buscar nos
diários.

Assim, pode-se notar que há duas maneiras de se pesquisar nos Diários. A seguir, cada uma delas será abordada passo a passo.

1.1 PESQUISA NAS EDIÇÕES

2) E depois
clique aqui.

Selecione o ano
correspondente ao
dia em que a sessão
ocorreu.

1) Selecione o Diário
em que a publicação
se encontra.
Busca-se o “Projeto de Lei da
Câmara nº16 de 1989”.
Informações sobre o Projeto
de Lei da Câmara:

Clique aqui
novamente.

1) A Sessão aconteceu em
23/06/1989;

Selecione o mês
correspondente ao
dia em que a sessão
ocorreu.

2) O Diário em que foi
publicado é o Diário do
Senado Federal (DSF);
3) A página do Diário em
que a publicação se
encontra é a 3028;
4) E que a publicação do
Parecer no DCN2 foi em
24/06/1989.

Clique aqui até
chegar ao
intervalo de anos
no qual o ano da
sessão procurada
está inserido.

Clique no dia em
que
a
sessão
aconteceu.

Após clicar no dia da sessão, será aberta uma nova guia com a publicação.

Observe
a
diferença entre o
que é a data de
publicação e a
data em que a
sessão aconteceu.
Páginas de início
e
fim
da
Publicação.
Digite a página que
em que o projeto de
lei está e aperte
“Ok”.

Ou escolha agrupar as páginas da
publicação, caso deseje ver toda a
publicação. E, em seguida, aperte “OK”.

Vá para a próxima
página ou volte à
anterior, clicando neste
botão.

1.2 PESQUISA TEXTUAL

Esta maneira de pesquisa permite ambas as opções de Diários
sejam selecionadas, tanto DSF quanto DCN. Além de se poder
combinar a busca de Sumário, Atas e Composição do Senado.

Busca-se o “Projeto de Lei da
Câmara nº16 de 1989”.
Informações sobre o Projeto
de Lei da Câmara:

Selecione o mês
correspondente ao
dia em que a sessão
ocorreu.

Para selecionar a data,
comece clicando aqui.

5) A Sessão aconteceu em
23/06/1989;
6) O Diário em que foi
publicado é o Diário do
Senado Federal (DSF);
7) A página do Diário em
que a publicação se
encontra é a 3028;

Clique no dia em
que
a
sessão
aconteceu.

Clique aqui novamente.

8) E que a publicação do
Parecer no DCN2 foi em
24/06/1989.
Ementa: Dispõe sobre a
revisão dos vencimentos
básicos
da
magistratura
federal
e
da
outras
providencias.

Selecione o ano
correspondente ao
dia em que a
sessão ocorreu.

Digite palavras-chave
e expressões, assim
filtrando a pesquisa.
No caso do PLC nº16,
de
1989,
“Magistratura” é uma
palavra-chave.
Clique em
“Buscar”.

Para iniciar uma nova
pesquisa, pressione o
campo “Limpar”.

Após clicar em pesquisar, uma nova janela será aberta com o resultado da pesquisa.
O resultado da pesquisa mostra os Diários que contém as
palavras-chave procuradas no intervalo de tempo que foi
determinado no filtro da pesquisa. Assim, para cada diário
encontrado, o resultado mostra as páginas da publicação que
contém as palavras-chave usadas para a pesquisa.

Clique no número da
página para ter acesso
à publicação.

Depois de clicar no número da página uma nova guia será aberta, como mostra a imagem abaixo.

Vá para a próxima
página ou volte à
anterior,
clicando
nestes botões.

No caso de não se encontrar a publicação nos Diários, verifique se todos os dados de sua busca estão corretos e se mesmo assim não
encontrar, solicite o texto para o Arquivo do Senado Federal no Formulário de Atendimento Presencial/à Distância.

