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Apresentação
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Este trabalho versa sobre uma análise atual dos Parlamentos dos 
Estados Unidos da América, da França, da Espanha e do Brasil, e 
intenta ofertar informações que possam subsidiar o estudo e a con-

sulta acerca desse tema de inconteste relevância.
Reconhece-se como adequado que, para melhor conhecer e compre-

ender os meandros da função legislativa, bem como a atuação do Poder 
Legislativo brasileiro, o melhor caminho é conhecer e entender como 
se processa o Legislativo de outros países, a fim de compará-los com 
a experiência do Brasil e aprimorá-la, se for o caso, ou até contribuir 
para o aperfeiçoamento das outras. O Congresso Nacional conta com 
estrutura e regulamentos que clarificam e normatizam a estrutura e o 
funcionamento de suas Casas, bem como o processo pelo qual as leis 
seguem até sua aprovação. 

Nos outros Estados aqui analisados, também estão definidos tanto 
o funcionamento quanto o processo legislativo. Da comparação desses 
com o brasileiro, pode-se concluir haver algumas distinções entre o Po-
der Legislativo de cada país, o que certamente pode enriquecer o conhe-
cimento acerca da missão de tal Poder dentro da estrutura do Estado.

Baseado nessas premissas, este texto procura explorar os mais signi-
ficativos aspectos referentes à ação e às características do Poder Legis-
lativo dos países selecionados para exame. Pretende-se assim desenhar 
a estrutura dos órgãos responsáveis pela elaboração e pela aprovação 
das leis que interferem diretamente na vida dos cidadãos.

Com os dados selecionados e expostos, espera-se que tanto leigos 
quanto estudiosos, estudantes de Direito, juristas e até políticos tenham 
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a exata noção de como funcionam as Casas Legislativas e como se con-
figura o processo legislativo, desde a apresentação do projeto até a 
aprovação das normas.

Nesse sentido, a fluência, a padronização, a coerência da mensagem 
contribuem para que seja possível dimensionar a importância do papel 
do legislador na missão de melhorar a vida da sociedade e da nação. 

Embora se tenha consciência de que o Direito Comparado não cons-
titui ciência exata, procurou-se oferecer informações em quantidade 
necessária à compreensão e à percepção de que é essencial a qualquer 
regime efetivamente democrático contar com a presença de um Legis-
lativo forte, cônscio de seu papel e sua responsabilidade no equilíbrio 
dos três Poderes, preconizado por Montesquieu.

O esforço do autor não terá sido em vão se o trabalho contribuir, de 
algum modo, para o aprimoramento da Democracia.



Introdução
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Já na Grécia Antiga, os intelectuais sentiam necessidade de comparar 
o direito vigente com o de outras cidades-Estado. Aristóteles, para es-
crever seu livro Política, examinou diversas Constituições, enquanto os 

decênviros romanos só elaboraram a Lei das Doze Tábuas após estudarem 
as instituições gregas.

Séculos mais tarde, na Idade Média, comparava-se o Direito Canô-
nico ao Romano, embora apenas no século XX tenha sido sistematizado 
o Direito Comparado como ciência, em razão, sobretudo, da multipli-
cidade de ordenamentos jurídicos estatais, da independência política 
e das conexões com ordenamentos estrangeiros. Com o método com-
parativo, pode-se verificar contrastes e semelhanças que embasam a 
comparação jurídica. Nesse sentido, o conhecimento das instituições 
jurídicas contribui sobremaneira para que o comparador possa identi-
ficar e cotejar as distintas instituições jurídicas.

Assim, o Direito Comparado constitui ferramenta de estudo ímpar, 
principalmente em tempos de globalização, pois questiona os variados 
modos de atuação no tocante às leis e à produção destas, além de auxi-
liar outros ramos do Direito, como o Comercial, o Genético, o Ambien-
tal, entre outros. A comparação pode servir para alcançar fins diversos, 
tais como apontar diferenças e similaridades, aprimorar os próprios 
institutos jurídicos, conhecer melhor as instituições estatais.

O Direito Comparado, como ciência, possui métodos próprios e bus-
ca construir, científica, objetiva e sistematicamente, regras e princípios 
por meio da comparação. Mediante essa ciência, o estudioso procu-
ra identificar os ordenamentos de diferentes sistemas e confrontá-los, 
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para compreender o universo jurídico no qual se desenrola o processo 
de globalização. Ele não representa, portanto, mera referência a legisla-
ções estrangeiras, mas compara direitos e não somente leis.

O conhecimento comparado intenta oferecer marcos de referência 
para subsidiar a análise dos institutos estudados nos ordenamentos se-
lecionados; esclarece conceitos fundamentais acerca da forma de atua-
ção de vários ordenamentos, além de possibilitar reflexão a respeito da 
precisão dos elementos reunidos para se proceder à análise empírica.

Com relação à comparação entre diversos Parlamentos, o exame se 
torna complexo, uma vez que, para entender os diferentes modelos 
institucionais, há primeiramente que se tentar entender o verdadei-
ro ânimo daqueles responsáveis por propor e elaborar determinados 
princípios e normas que regem a organização jurídica de um Estado. 
Para isso, é necessário a princípio conhecer e entender a história das 
instituições legislativas a serem comparadas, a fim de identificar sua 
estrutura interna, sua constituição, seus mecanismos de funcionamen-
to. A partir daí, então, pode-se compreender sua relação com outras 
instituições legislativas.

Este trabalho aborda descritivamente, por intermédio da perspecti-
va do Direito Comparado, as atribuições e o funcionamento dos Parla-
mentos norte-americano, espanhol, francês e brasileiro. Estabelece elos 
e contrastes entre esses modelos mediante o estudo e o entendimen-
to de como atua o Poder Legislativo nos Estados Unidos da América, 
na Espanha, na França e no Brasil. Não pretende realizar o aprofun-
damento da análise de cada modelo institucional, mas oferecer visão 
panorâmica de cada um deles, para que se possa entender a própria 
constituição do Legislativo brasileiro.



Estrutura e 
Composição

1
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1.1 Congresso dos Estados Unidos da América

1.1.1 Histórico

O Congresso americano constituía um corpo unicameral antes 
de 1787: cada estado possuía um voto, em respeito aos Artigos da 
Confederação, primeiro documento de governo dos Estados Unidos 
da América, considerado um dos quatro documentos fundadores da 
nação americana. Verificou-se, entretanto, que tais Artigos eram ine-
ficazes, o que suscitou uma ação por parte do Congresso – a reali- 
zação de convenção constitucional em 1787. À exceção de Rhode 
Island, os outros estados americanos anuíram em enviar represen-
tantes à convenção.

Durante o evento, foi discutida sobretudo a criação de nova estru-
tura para o Congresso, tema controverso. James Madison, criador do 
Plano de Virgínia, defendia um Congresso bicameral, no qual os mem-
bros da Câmara Inferior seriam eleitos pelos cidadãos do país, ao passo 
que os da Câmara Superior seriam escolhidos pelos componentes da 
Câmara Inferior. Oficiais (parlamentares) dos estados mais populosos 
apoiaram esse plano, sob o argumento de que recomendava que a re-
presentação no Congresso se basearia na população dos estados. Em 
função de tal possibilidade, os estados com menor densidade popula-
cional optaram por defender o Plano de New Jersey, o qual lutava pelo 
Congresso unicameral, com representação igualitária dos estados.
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Os representantes, por fim, acordaram em eleger o denominado 
Compromisso de Connecticut, ou O Grande Compromisso, segundo o 
qual o número de membros por estado na Câmara dos Representantes 
se apoiaria na população de cada um, enquanto, no Senado, cada esta-
do contaria com o mesmo número de membros. Em 1788, ratificou-se a 
Constituição pelo número de estados (9 de 13 aceitaram), e esta passou 
a vigorar em 4 de março de 1789. A primeira sessão legislativa na Câ-
mara dos Representantes ocorreu em 1o de abril de 1789. A intenção era 
criar uma Câmara Popular, com decisões baseadas fundamentalmente 
na opinião do povo americano, bem como uma segunda Câmara, o 
Senado, menos susceptível ao clamor popular.

Apesar de a decisão sobre a instalação das duas Casas ter sido con-
sensual, elas estiveram em constante conflito durante a primeira me-
tade do século XIX, pois não concordavam em assuntos polêmicos, 
notadamente a escravidão. Nesse período, registrou-se significativo 
aumento da população dos estados do Norte em relação à do Sul; como 
consequência, a maior parte dos membros da Câmara dos Represen-
tantes defendia os interesses do norte dos Estados Unidos. O mesmo 
não ocorria no Senado, uma vez que a regra era a representação igua-
litária por estado.

Na época seguinte, primeiras décadas do século XIX, novos estados 
passaram a compor os Estados Unidos, com o aumento da área territo-
rial do país. Os sulistas, com o fito de tentar equilibrar poder político 
no Congresso, demandaram que se criasse novo estado pró-escravidão 
para cada novo abolicionista. Tal situação, sem solução, gerou a crise 
política a qual conduziu à Guerra Civil Americana, que culminou com 
a derrota dos confederados e a definitiva abolição da escravatura.

No período pós-guerra, conhecido como Anos da Reconstrução, o 
Partido Republicano, então no Governo, vivenciou sucessivas vitórias 
nas eleições para componentes da Câmara dos Representantes e para 
presidente. A população do norte industrializado dos Estados Unidos, 
de modo geral, considerava esse partido como um dos responsáveis 
pela vitória na guerra. Findada a Reconstrução, em 1877, iniciou-se 
nova fase de significativo desenvolvimento econômico; houve ainda 
expressivas divisões políticas no eleitorado americano – tanto republi-
canos como democratas conquistaram diversas vezes maioria política 
na Câmara dos Representantes.

Nos fins do século XIX e no começo do XX, vários poderes foram 
delegados ao presidente da Câmara dos Representantes, aumentando 
sua influência nas principais decisões políticas do país, sustentada pelo 
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termo de ofício do republicano Thomas Brackett Reed, cognominado 
de czar. Ele buscou concretizar seu pensamento de que “[...] o melhor 
sistema é ter um partido governando e o outro partido observando”. 

A liderança da Câmara se manteve ao longo desse mesmo período, 
aproximadamente, ocasião em que se instituíram as posições de líder 
majoritário e líder minoritário. O líder minoritário comandava o parti-
do político com o segundo maior número de membros na Câmara dos 
Representantes, enquanto o majoritário (líder do partido político com 
mais membros na Câmara) preservava a subordinação ao presidente 
da Câmara dos Representantes. Este chegou ao auge do poder de 1903 
a 1911, durante o termo de ofício do republicano Joseph Gurney Can-
non. O presidente da Câmara passou a liderar a influente Comissão 
de Regras da Câmara dos Representantes, bem como indicar membros 
para outras comissões da Câmara. Tais prerrogativas foram extintas no 
curso da Revolução de 1910, por conta da insatisfação de democratas e 
republicanos contrários às estratégias políticas de Cannon.

Ao longo da maior parte do termo de ofício do presidente Franklin 
D. Roosevelt (1933-1945), o Partido Democrata dominou a Câmara, 
obtendo várias vezes mais de dois terços das cadeiras da Casa. Já na 
década seguinte, republicanos e democratas se revezaram no poder na 
Câmara. Os democratas, todavia, após vencerem as eleições de 1954, 
controlaram a Câmara pelos próximos 40 anos.

Na década de 1970, a instituição sofreu reformas primárias, o que 
aumentou o poder dos componentes de suas comissões e proporcio-
nou o direito de os líderes de partidos políticos na Casa escolherem al-
guns membros dessas comissões. As ações visavam restringir o poder 
e a habilidade de pequeno número de membros idosos – e, por isso, 
mais conservadores – de obstruir a passagem de legislação reprovada 
por eles (constantemente liberal).

No mesmo decênio, o partido majoritário na Câmara aumentou seu 
poder no programa legislativo, seguido também do aumento expres-
sivo dos poderes dos líderes dos partidos políticos e do presidente da 
Casa. Os republicanos só retornaram ao poder nela em 1995, com o 
presidente Newt Gingrich, que implementou uma série de reformas, 
entre as quais a redução de três para dois anos do termo de ofício dos 
membros das comissões da instituição.
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1.1.2 Estrutura e Composição Atual

1.1.2.1 Câmara dos Representantes

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, ou 
Casa dos Representantes, considerada Câmara Inferior, constitui uma 
das duas Câmaras do Congresso dos Estados Unidos da América. Cada 
estado tem direito a certo número de representantes na Câmara, o qual 
varia conforme a população do estado. Ela é dirigida pelo presidente, 
responsável pelas sessões que são realizadas nessa Casa Legislativa. 

De acordo com o art. I da Constituição americana, o número de 
membros de cada estado na Câmara varia segundo a respectiva popu-
lação. A quantidade de membros é definida pela população dos esta-
dos tomando-se por base estimativas do último censo oficial americano, 
realizado a cada dez anos (o último ocorreu em 2000). Cada estado, inde-
pendentemente de sua população, possui, no mínimo, um representante. 

Até as eleições de 2006, esta era a composição da Câmara de Repre-
sentantes: 53% dos membros pertenciam ao Partido Republicano (231 
representantes); 46% pertenciam ao Partido Democrata (202 represen-
tantes); e havia um membro sem filiação política. Após as eleições de 
2006, a Câmara se compôs do seguinte modo: 54% dos membros per-
tencem ao Partido Democrata (233 representantes); 46% pertencem ao 
Partido Republicano (202 representantes).

A única ressalva, definida constitucionalmente (art. I, seção 2), é 
que cada membro não pode representar menos que 30 mil pessoas. 
Desde 1911, com a aprovação da Lei Pública 62-5, o tamanho da Câ-
mara é fixo, com o total de 435 assentos. Os estados com direito a 
escolher mais de um representante necessitam estar divididos em 
distritos – para cada membro, um distrito. A Califórnia, por exem-
plo, que atualmente possui o direito a 53 membros na Câmara, está 
dividida em 53 distritos. Os membros representam diretamente seus 
distritos, pois são eleitos pela comunidade dos distritos. Cada distrito 
precisa ter o mínimo de 30 mil habitantes, e cada estado possuir pelo 
menos um representante.

Quando da realização e da publicação de novo censo, o número de 
membros de cada estado pode ser alterado ou não, a depender do au-
mento populacional do estado em relação a outros. A Califórnia, até 
2001, possuía 51 representantes e passou a ter direito a 53, depois da 
publicação do Censo de 2000, que registrou significativa expansão de-
mográfica na região. O estado pode também ver reduzida sua cota de 
membros, caso haja retração na densidade populacional. A redistri-
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buição dos distritos ocorre após a divulgação de cada censo. Cada esta-
do pode reorganizar os limites dos distritos quando quiser. 

Os representantes da Câmara norte-americana, eleitos pela popula-
ção eleitoral dos respectivos distritos, cumprem mandatos de até dois 
anos. As eleições acontecem a cada ano par, na primeira terça-feira de 
novembro. Os partidos Republicano e Democrata definem os candida-
tos que concorrerão em pleitos partidários realizados meses antes da 
eleição para a Câmara. Há ainda regras que demarcam a participação 
de candidatos de outros partidos e sem partido político, as quais va-
riam de estado para estado. O vencedor da eleição é aquele com a plu-
ralidade dos votos, sem necessariamente simbolizar maioria absoluta. 
Se vagar assento na Câmara dos Representantes – por morte, renúncia 
ou expulsão –, procede-se a nova eleição no distrito que o ex-membro 
representava. Uma vez eleito, porém, um membro continua a servir na 
Câmara até o fim de seu termo de ofício, ou sua morte, ou sua renúncia, 
ou sua expulsão.

Além disso, a Constituição americana, no art. II, seção 2, prescreve 
três qualificações para os representantes: ter ao menos 25 anos de ida-
de, ser cidadão americano e estar domiciliado no estado que represen-
ta, à época das eleições. Não é obrigatório, entretanto, que o candidato 
resida no distrito o qual represente. As qualificações de idade e cida-
dania para os representantes da Câmara são menos rigorosas do que 
aquelas para os do Senado.

A Décima Quarta Emenda da Constituição regula que qualquer 
político do Governo americano ou de qualquer estado que presta o 
Juramento da Constituição – obrigatório para eles – e posteriomente 
participa de rebeliões ou auxilia inimigos dos Estados Unidos estará 
automaticamente desqualificado para tornar-se membro. A emenda 
permite, no entanto, que dado membro desqualificado por traição sir-
va na Câmara se dois terços ou mais dos representantes da Câmara 
votarem a favor da remoção da desqualificação.

Ademais, o partido com mais membros representantes na Câmara 
constitui o partido majoritário, enquanto aquele com o segundo maior 
número de membros é denominado partido minoritário. Tanto o presi-
dente da Câmara como os presidentes das comissões são sempre mem-
bros do partido majoritário, porquanto são todos eleitos.

Quanto à estrutura, a Câmara dos Representantes utiliza comis-
sões (e subcomissões) para diversos fins. Os membros das comis-
sões são sempre representantes (até mesmo senadores). A escolha 
dos membros de uma comissão fica a cargo dos representantes da 
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Câmara, por votação. Na prática a escolha recai nos partidos políti-
cos da Câmara, os quais comumente preferem a experiência política de 
dado membro. Cada partido pode contar com certo número de assen-
tos, variando consoante o número de membros na Câmara.

A maior comissão é o Committee of the Whole (Comissão do Todo), 
composto por todos os representantes da Câmara americana. A comis-
são realiza as sessões na Câmara dos Representantes; pode considerar e 
emendar leis, mas não aprová-las em última instância. Os procedimen-
tos das sessões parlamentares da Comissão do Todo costumam ser mais 
flexíveis que os da Câmara. Afora essa comissão, grande parte dos tra-
balhos é realizada por vinte comissões fixas, cada uma com responsabi-
lidade sobre dado campo específico, como agricultura ou relações inter-
nacionais. Cada uma delas estuda e propõe emendas a leis da respectiva 
responsabilidade; pode igualmente bloquear leis e emendas antes que 
sejam examinadas, debatidas e votadas pelo Senado. As comissões fixas 
também planejam departamentos e agências do Executivo, realizam au-
diências, entrevistam testemunhas e coletam evidências.

Há ainda a Comissão Permanente da Inteligência da Câmara dos 
Representantes, que não é fixa, e as comissões conjuntas, com membros 
tanto da Câmara quanto do Senado. Comissões conjuntas não têm o 
poder de propor ou aprovar leis ou emendas; assim seu poder é menor 
do que os das comissões fixas. Algumas comissões conjuntas vistoriam 
órgãos governamentais independentes; outras realizam estudos.

Os presidentes das comissões eram escolhidos essencialmente pela 
experiência política e pela idade. Alguns senadores de maior idade, 
portanto, se mantiveram como presidentes de comissões, embora com 
problemas de saúde ou problemas mentais. Hoje, a presidência de de-
terminada comissão é escolhida por eleição, ainda que a experiência 
seja atributo fundamental na escolha. 

1.1.2.2 Senado

O Senado norte-americano constitui corpo político mais delibera-
tivo que a Câmara dos Representantes; por essa razão, torna-se mais 
formal e mais isolado da opinião pública que a Câmara. 

A Constituição norte-americana, em seu art. I, seção 3, preconiza 
que cada estado pode eleger dois senadores; como atualmente há 50 
estados, o Senado conta com 100 senadores. O mandato dos senadores 
é de seis anos, e são realizadas eleições a cada dois anos com o fito de 
escolher aproximadamente um terço das cadeiras do Senado. Em com-
paração com a Câmara dos Representantes, o mandato dos senadores é 
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mais longo, embora o número deles seja menor; na maioria dos casos, 
os senadores representam mais habitantes por estado do que os mem-
bros da Câmara. 

A composição atual do Senado norte-americano é a seguinte: 49 se-
nadores pertencem ao Partido Democrata; 49, ao Partido Republicano;
dois senadores são independentes – um não possui filiação política no 
Senado (embora oficialmente democrata), e outro não possui filiação po-
lítica –, mas ambos anuíram em representar o Partido Democrata. 

Quando eleito, o senador servirá na Casa até o fim de seu mandato, 
salvo nos casos de morte, expulsão ou renúncia. Compete ao vice-presi-
dente dos Estados Unidos da América presidir as sessões legislativas do 
Senado; por não ser senador, não detém o direito de voto, ainda que dê o 
“voto de Minerva” quando houver empate nas votações (art. I, seção 3). 

Em caso de vagar uma cadeira do Senado, a Décima Sétima Emenda 
à Constituição regula que esta pode ser preenchida mediante eleições 
especiais, que não necessitam ser realizadas imediatamente depois da 
vacância. Elas geralmente ocorrem concomitantemente à próxima elei-
ção nacional para senador, exceto se a votação for para eleger a segun-
da cadeira de senador para o estado, situação em que a eleição especial 
acontecerá separadamente. O político escolhido na eleição especial se 
manterá até o fim do mandato de seis anos, isto é, só cumprirá o tempo 
que restar do senador que deixou a cadeira vaga, e não novo período 
de seis anos. 

As eleições para o Senado são realizadas nos anos pares (primeira 
terça de novembro) e coincidem com as da Câmara. Os senadores são 
escolhidos pelos eleitores de seu estado. Nunca são realizadas vota-
ções simultâneas para as duas cadeiras do Senado do mesmo estado. 
Os partidos Republicano e Democrata geralmente escolhem seus can-
didatos ao Senado meses antes da votação, nas denominadas eleições 
primárias. Com relação aos outros partidos, as normas que definem a 
participação de candidatos a senador variam de estado para estado. 

Na grande maioria dos estados norte-americanos, o candidato com 
maior número de votos – mesmo que não atinja a maioria dos votos, 
51% – é reconhecido como o vencedor das prévias naquele estado, sal-
vo nos estados de Louisiana e Washington, em que haverá uma segun-
da votação se nenhum candidato alcançar a maioria dos votos; nesse 
caso, concorrerão os dois candidatos com mais votos. O partido com 
a maioria das cadeiras do Senado é considerado o partido majoritário, 
enquanto o com menos cadeiras, partido minoritário. Caso dois ou 
mais partidos detenham o mesmo número de cadeiras no Senado, a 
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definição do partido majoritário está atrelada à filiação política do vice-
presidente. O presidente pro tempore do Senado é geralmente membro 
do partido da maioria.

No que concerne à qualificação, o art. I, seção 3, da Constituição 
norte-americana exige três qualificações para os senadores: ter ao me-
nos trinta anos de idade, ser cidadão norte-americano – ou tê-lo sido 
nos últimos nove anos – e ser habitante do estado pelo qual concorre à 
época das eleições para o Senado. As exigências para um senador rela-
tivas a idade e cidadania são mais rígidas que as de um membro da Câ-
mara, uma vez que, segundo James Madison, “as responsabilidades de 
um senador” requerem “maior experiência e estabilidade de caráter”. 

Os senadores têm direito ao uso da expressão “O Honorável” antes 
de seus nomes; são figuras políticas consideradas mais ilustres e im-
portantes que os membros da Câmara dos Representantes; participam 
inclusive de mais comissões e possuem mais direitos que a maioria 
dos trabalhadores nacionais. O senador com mais tempo de experiên-
cia no Senado é denominado “senador sênior”, ao passo que aquele 
com menos tempo de experiência é chamado de “senador júnior”; a 
denominação, todavia, não acarreta qualquer distinção ou tratamento 
diferenciado. Dada a relevância dessa função, o cargo de presidente 
da República dos Estados Unidos tem sido disputado mais vezes por 
senadores que por ocupantes da Câmara.

Assim como ocorre na Câmara dos Representantes, o Senado se vale 
de comissões e subcomissões para diversos fins, incluindo a revisão das 
iniciativas do Poder Executivo. Os membros das comissões são sempre se-
nadores (e, em determinadas situações, membros da Câmara). Em tese, os 
senadores, em votação, elegem os membros que comporão as comissões; 
na prática, a escolha é feita pelos partidos políticos com representantes no 
Senado. Cada partido possui direito a certo número de assentos, o qual 
varia conforme o número de membros na Casa. Habitualmente, os com-
ponentes das comissões são escolhidos por sua experiência política.

Existem, no Senado, vários tipos de comissões: 16 fixas, as quais 
executam a maior parte dos trabalhos, responsabilizando-se por 
campos específicos, tais quais finanças ou relações internacionais. 
Essas comissões fixas podem ainda planejar os departamentos e as 
agências do Poder Executivo, realizar audiências, entrevistar teste-
munhas e coletar evidência. O Senado conta também com outras co-
missões, denominadas especiais ou selecionadas, que não são per-
manentes, pois são criadas para atingir determinado objetivo, como, 
por exemplo, proceder a investigações; entre elas, encontram-se 
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a Comissão Selecionada de Ética e a Especial do Envelhecimento.  
Extinguem-se ao alcançar as metas propostas. Além dessas, há as co-
missões conjuntas, com membros tanto do Senado como da Câmara, 
com poderes significativamente menores que os das comissões fixas. 
Podem vistoriar órgãos governamentais independentes, realizar estu-
dos, mas não propor ou aprovar leis ou emendas.

Até 1975, selecionavam-se os presidentes das comissões basicamente 
pela experiência política e pela idade. Em consequência, alguns senado-
res idosos se mantiveram no cargo de presidente de comissão, embora 
sem condições físicas ou mentais de exercer a função. Em 1975, houve 
mudança nas regras: hoje, escolhe-se o presidente por meio de eleições, 
ainda que a experiência continue a ser aspecto essencial no momento do 
voto. Os poderes dos presidentes das comissões continuam a ser exten-
sivos, como será explicado em módulo específico. 

1.2 Cortes Generales da Espanha

1.2.1 Histórico

A Carta de Cádis originou-se de mudanças sociais advindas da ex-
pansão do Iluminismo na Europa, da Revolução Francesa, com suas 
consequências, e das Guerras Napoleônicas, com a imposição aos espa-
nhóis, por Bonaparte, de uma carta constitucional – a Constituição de 
Baiona, anterior à de Cádis. 

Com a resistência a Napoleão, realizada por grupos chamados Jun-
tas, depois reunidos na Junta Suprema Central Governativa, a socieda-
de nacional sentiu necessidade de reconstruir o Estado espanhol. Duas 
propostas para isso foram apresentadas – uma, de Gaspar Melchor de 
Jovellanos, defendia o retorno da Monarquia Absoluta; outra, de cunho 
liberal, propunha a promulgação de uma Constituição para a Espa-
nha, bem como a modernização das estruturas políticas e administra-
tivas espanholas, fundada nos ideais iluministas e racionalistas. A úl-
tima sagrou-se vencedora; convocaram-se então as Cortes Generales y
Extraordinarias, com poderes constituintes, para elaborar e promulgar a 
Constituição espanhola.

Em função das guerras ocorridas à época, as Cortes só consegui-
ram se reunir pela primeira vez em 24 de setembro de 1810, no atual-
mente denominado Teatro de Las Cortes, com a seguinte composição: 
90 eclesiásticos, 56 juristas, 30 militares, 14 nobres, 15 catedráticos, 
49 altos funcionários, 8 comerciantes e 20 sem profissão definida. 
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Os trabalhos, porém, não avançaram por conta das investidas das forças 
francesas. As Cortes somente conseguiram promulgar a outra Constitui-
ção de Cádis em 19 de março de 1812, na cidade de mesmo nome.

Aprovada em 18 de março de 1812 e promulgada em 19 de março 
do mesmo ano pelas Cortes Gerais Extraordinárias, a Constituição de 
Cádis, ou Constituição espanhola de 1812, ou La Pepa, constituiu um 
dos primeiros documentos constitucionais aprovado no mundo e o 
primeiro na Península Ibérica. Precederam-na a Constituição Corsa de 
1755, a Constituição dos Estados Unidos da América (1767) e a Consti-
tuição francesa de 1791. Foi denominada La Pepa, pois sua promulga-
ção coincidiu com o dia de São José.

As Cortes ratificaram quase imediatamente os princípios funda-
mentais que orientariam a elaboração da Constituição – soberania po-
pular (reside no povo, não no rei); legitimidade dinástica de Fernando 
VII de Espanha como chefe de Estado; separação e harmonia de po-
deres; inviolabilidade dos deputados durante o mandato. Aprovaram, 
em curto espaço de tempo, complexo texto constitucional, com 384 ar-
tigos, considerado um dos mais longos da história das Constituições. 

A Constituição de Cádis vigeu por dois anos, desde a promulgação 
até 24 de março de 1814, quando foi revogada e repudiada pelo rei 
Fernando VII, ao regressar à Espanha, embora tivesse jurado respeitar 
a Constituição espanhola. Foi restaurada por dois períodos: de 1820 
a 1823, no decorrer do Triénio Liberal, e de 1836 a 1837, lei transitória 
durante a elaboração da Constituição espanhola de 1837. Embora vi-
gente por curto período, a Constituição de Cádis influenciou significa-
tivamente o constitucionalismo espanhol (bem como o português e o 
latino-americano).

A Carta Magna espanhola de 1812 não representou ato revolucio-
nário, tampouco ruptura com o passado. Todas as normas e diretrizes 
resultaram de debates e acordos, desde a determinação cuidadosa de 
quem eram os legítimos representantes do povo, até as obrigações e 
os deveres destes. Os trabalhos das Cortes se iniciaram com procissão 
cívica, missa e exortação proferida, aos deputados reunidos, pelo pre-
sidente da Regência, o bispo de Ourense.

Após a Constituição de Cádis, as Cortes Constituyentes, em 9 de de-
zembro de 1931, promulgaram a Constituição espanhola de 1931, de-
pois das eleições, no mesmo ano, originárias da proclamação da Segun-
da República Espanhola. O texto vigorou até o final da Guerra Civil 
Espanhola, em 1939, e foi reconhecido ao longo da Ditadura franquista. 
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Em 1978, entrou em vigor a atual Constituição da Espanha, resultado 
do processo político denominado Transição Espanhola.

Quanto ao histórico do Congresso dos Deputados, sua origem re-
monta ao Estatuto Real de 1834, outorgado pela rainha Dona María 
Cristina, regente durante a menoridade da rainha Isabel II. Quando o 
Congresso foi estabelecido, as Cortes Generales foram divididas em dois 
poderes: o de Representantes do Rei e o de Procuradores do Reino. 
O de Procuradores do Reino detinha carater eletivo e sua composição 
correspondia à representação das cidades e dos burgos com direito a 
voto nas cortes do Antigo Regime.

Com a Constituição de 1837, aprovada em decorrência do motim 
da Granja de San Ildelfonso, o qual forçou a regente a sancioná-la, pela 
primeira vez o nome de Congreso de los Diputados foi atribuído à Câ-
mara Baixa das Cortes Gerais. Nas Constituições de 1845, 1856, 1869 
e 1876, manteve-se a composição do Congresso dos Deputados como 
câmara de representação popular, às vezes mais relevante do que o Se-
nado no que concerne a forças armadas, contribuições, crédito público 
e controle político de membros governamentais.

1.2.2 Cortes Generales da Espanha

As Cortes Gerais (Cortes Generales) são o órgão constitucional do Es-
tado espanhol (Poder Legislativo); constituem-se e regulam-se pelo Ca-
pítulo Primeiro do Título III da Constituição espanhola (CE) de 1978: 
representam o povo espanhol. Possuem composição bicameral; são 
formadas por duas Câmaras: o Senado e o Congresso dos Deputados. 

O Congresso dos Deputados, considerado a Câmara Baixa das 
Cortes Generales, é composto pelo mínimo de 300 e pelo máximo 
de 400 deputados (atualmente, em cumprimento à Ley Orgánica de
Régimen Electoral General, de 1985, compõe-se de 350 membros). Os 
deputados são eleitos conforme a circunscrição eleitoral ordinária à 
província, cada qual com representação mínima inicial de duas ca-
deiras, passíveis de serem aumentadas em função da população. 

Já as Cidades Autônomas de Ceuta e Melilla, não enquadradas em 
qualquer província, formam, cada uma, uma circunscrição, represen-
tada por um deputado cada. A Lei Orgânica do Regime Eleitoral Ge-
ral prevê a aplicação de correções para evitar fracionamentos incon-
venientes à estabilidade da Câmara e do governo que dela dependa, 
ainda que a eleição seja proporcional a cada região. Tais dispositivos 
constituem a barreira eleitoral – demanda de porcentagem mínima de 
votos recebidos para participar na divisão das cadeiras.
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Os deputados cumprem mandato de quatro anos, após a sua elei-
ção ou a data de dissolução da Câmara, que pode ocorrer concomi-
tantemente à do Senado, segundo prerrogativa conferida ao rei, o 
qual detém exclusiva responsabilidade pelo Congresso.

A eleição dos deputados ao Congresso espanhol configura-se 
como ato de representação popular essencialmente político – nele são 
protagonizados relevantes debates e votações relativos à vida públi-
ca espanhola. Ademais, as atribuições conferidas ao Congresso pela 
Constituição, sem ingerência do Senado, representam a essência do 
caráter político: compete ao Congresso outorgar e rejeitar projetos de 
lei propostos pelos deputados e pelo Governo. O voto dos deputados 
é pessoal e indelegável.

Tal autonomia a essa Casa Legislativa é regulada por leis constitucio-
nais aprovadas em 1982, as quais dispõem inclusive sobre a estrutura 
da Câmara dos Deputados: é composta pelo presidente, representante 
da Câmara, eleito para toda a legislatura; ele preside ainda os demais 
órgãos do Congresso e as reuniões conjuntas de ambas as Câmaras das 
Cortes Gerais. Compõe-se também pela Mesa do Congresso, integrada 
pelo presidente, por quatro vice-presidentes e quatro secretários elei-
tos pela votação geral por conta da relevância numérica dos vários gru-
pos parlamentares. A função primordial da Mesa é reger e ordenar o 
trabalho de todo o Congresso, como órgão de governo interno. 

Além desses, há a Junta de Porta-Vozes, integrada pelo presidente, 
pelo porta-voz de cada grupo parlamentar, por um membro do Gover-
no, outro da Mesa do Congresso e pelo pessoal técnico. Compete a ela 
sobretudo fixar a ordem do dia das sessões do Congresso. Outro órgão 
a compor o Congresso são as comissões, conformadas por número pro-
porcional de deputados dada a importância numérica dos grupos par-
lamentares. As comissões podem ser permanentes e não permanentes: 
as primeiras podem receber competência legislativa plena, pelo Pleito 
do Congresso, acerca de determinado tema; assim, podem aprovar ou 
rejeitar projeto de lei. As comissões não permanentes, por sua vez, são 
criadas para um fim específico com temática e duração fixadas de an-
temão pelo Pleito. 

Por fim, existe o Pleito Permanente, formado por número pro-
porcional de deputados, com o mínimo de 21 membros. Controla os 
poderes da Câmara desde o fim dos mandatos até a nomeação dos 
novos deputados.

O Senado, reputado como a Câmara Alta das Cortes Generales, cons-
titui-se de 259 membros, dos quais 208 diretamente eleitos pelo povo 
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e 51 pelos legisladores regionais. Assim como os deputados, os sena-
dores cumprem mandato de quatro anos. Essa Casa, de representação 
territorial segundo o art. 69.5 da Constituição, simboliza o órgão cons-
titucional representante dos espanhóis.

O Senado possui estrutura semelhante à do Congresso dos Depu-
tados: possui presidente, eleito na Sessão Constitutiva da Câmara pelo 
voto da maioria absoluta dos membros (art. 7o do Regulamento do Se-
nado – RS). O presidente representa a suprema autoridade do Senado: 
assegura o adequado andamento dos trabalhos, coordena e mantém a 
ordem dos debates, aplica medidas disciplinares, interpreta o Regula-
mento, conforme a Mesa e a Comissão de Regulação. 

Além dele, há a Mesa do Senado, composta por presidente, dois vi-
ce-presidentes e quatro secretários, todos eleitos na Sessão Constitutiva 
da Câmara (art. 4o e seguintes do RS). Representa o órgão regente do 
Senado (art. 35 do RS): possui essencialmente competências referentes 
ao caráter parlamentar e de governo interno do Senado. Define docu-
mentos de natureza parlamentar, declarando ou não sua admissão, de-
cide o procedimento de tramitação das diversas iniciativas parlamen-
tares, programa as linhas gerais de atuação do Senado (inclusive as 
ordens do dia das sessões plenárias), prepara o calendário de reuniões 
do Plenário e das comissões em cada período de sessões legislativas, 
coordena os vários trabalhos dos diversos órgãos da Casa e marca au-
diências da Junta de Porta-Vozes. Cabe à Mesa ainda adotar medidas 
e aprovar decisões relativas à organização dos trabalhos e ao Regime 
Interno da Casa e ordenar os gastos. 

A Junta de Porta-Vozes também compõe o Senado; é formada pelo 
presidente da Câmara e pelos porta-vozes dos grupos parlamentares 
(art. 43.1 do RS). Pode comparecer às reuniões da Junta, além dos por-
ta-vozes, um representante do Governo e um dos grupos territoriais 
de mesmo partido. Caso o tema sob deliberação verse sobre alguma 
Comunidade Autônoma, podem assistir à reunião todos os represen-
tantes dos partidos políticos (art. 43.2 do RS). A Junta deve ser ouvida, 
quando da definição da ordem do dia das sessões plenárias determina-
das pelo presidente em consonância com a Mesa, sobre assuntos refe-
rentes à organização interna da Câmara, embora a decisão final caiba à 
Mesa ou ao presidente (art. 44 do RS). Na prática, a Junta se converteu 
em foro no qual são apresentadas propostas e observações a respeito 
de qualquer assunto relativo ao funcionamento do Senado. 

A Deputação Permanente, outra instituição do Senado, é presidida 
pelo presidente do Senado e integrada pelo mínimo de 21 membros, 
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eleitos proporcionalmente ao número de componentes dos partidos 
políticos (art. 45 e seguintes do RS). Compete à Deputação requerer a 
realização de sessões extraordinárias do Plenário (art. 73 da CE e 70 do 
RS) e zelar pelos poderes da Câmara quando esta não estiver reunida; 
exerce ainda suas funções no período que vai da dissolução até a cons-
tituição de nova Câmara (art. 78 da CE). 

O Senado também conta com as comissões, órgãos essenciais ao tra-
balho do Senado, constituídas por senadores em número proporcional 
à força que cada partido detém na Casa (art. 51 do RS). Atualmente, 
cada comissão é composta de 26 membros; eles elegem sua Mesa, for-
mada por um presidente, dois vice-presidentes e dois secretários, uti-
lizando o mesmo procedimento da eleição dos componentes da Mesa 
do Senado. As comissões podem designar relatorias, formadas por se-
nadores de diversos grupos parlamentares, para elaborarem informes 
e estudos legislativos, ou de outra natureza, os quais embasem os tra-
balhos da comissão.

Há vários tipos de comissão: as permanentes, criadas para fun-
cionar durante toda a legislatura – podem ser legislativas ou não 
legislativas –, e as de investidura ou especiais, criadas ad hoc para 
realizar estudos e pesquisas sobre temas de interesse público. Além 
dessas, existem as comissões mistas do Congresso dos Deputados 
e do Senado, de natureza permanente ou especial, constituídas por 
membros de ambas as Casas Legislativas. Constituem competências 
das comissões elaborar textos legislativos e celebrar sessões infor-
mativas com componentes do Governo, autoridades, servidores e 
outras personalidades; compete-lhes igualmente enviar questiona-
mentos orais e monções, sem prejuízo de outras atribuições estabe-
lecidas no Regulamento Interno do Senado.

1.3 Parlamento Francês

Dos grandes Estados europeus, a França foi a primeira a se formar 
como Estado. A organização do Estado francês é centralizada, pois é país 
unitário e não federativo; seu regime de governo é semipresidencialis-
ta, com sistema híbrido, único no mundo: conta com um presidente da 
República, eleito pelo voto para cumprir mandato de sete anos, com di-
reito a reeleger-se, e com um gabinete, presidido pelo primeiro-ministro, 
nomeado pelo presidente da República dentre os deputados do par-
tido ou da coalizão majoritária. Uma vez que o Governo representa, 
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necessariamente, a maioria parlamentar, as relações do Executivo com 
o Legislativo são menos tensas do que em Estados com regime presi-
dencialista, como é o caso do Brasil.

Há dois séculos as Constituições da França reforçam apego à ma-
nutenção do bicameralismo, isto é, à justaposição de duas Câmaras re-
presentativas: uma, a Assembleia Nacional, com a função mais direta 
de representar a população, e a outra, o atual Senado, com a função de 
“assegurar a representação das coletividades territoriais da República”. 
Embora a Carta de 1958 devolvesse à Segunda Assembleia o nome tra-
dicional de Senado, a medida não bastou para que este recobrasse a 
antiga igualdade em relação à Assembleia Nacional (antiga Câmara 
dos Deputados). Assim, o Senado não conta com prerrogativas tão rele-
vantes quanto as da Assembleia, seja no que toca à votação de leis seja no 
que se refere ao controle do Governo. 

O Parlamento francês é composto por duas Casas Legislativas: a As-
sembleia Nacional, equivalente à Câmara dos Deputados brasileira, e 
o Senado. A distinção de seus sistemas eleitorais garante melhor repre-
sentação da diversidade da população francesa. 

1.3.1 Senado

O Senado francês é considerado a Câmara Alta do Legislativo da 
França. Seus membros são eleitos em sufrágio universal indireto, em 
colégio eleitoral composto por cidadãos eleitos para cargos locais ou 
membros do Conselho Superior dos Franceses no Estrangeiro, para 
cumprir mandato de seis anos renovável em cinquenta por cento a 
cada três anos. Atualmente, há 331 senadores, coordenados pelo pre-
sidente do Senado. O Senado é assembleia permanente, ou seja, não 
pode ser dissolvido. 

Hoje, prefeitos, grande número de conselheiros municipais, deputados, 
conselheiros-gerais (do departamento) e conselheiros regionais em cada 
departamento são candidatos ao Senado. Tal desenho resulta em fisiono-
mia muito específica do Senado, já que, diferentemente da Assembleia 
Nacional, a qual pode ser renovada integralmente e vivencia dessa forma 
alternâncias políticas, a maioria política do Senado, embora evolua durante 
longo período, jamais sofre modificação brutal. 

No que tange ao status dos senadores, ele é plenamente alinhado ao 
dos deputados, tanto quanto às imunidades como às vantagens ligadas 
à função, exceto acerca da idade para elegibilidade. Enquanto depu-
tados podem ser eleitos a partir dos vinte e um anos, senadores só po-
dem se candidatar a partir de trinta e cinco anos. O efeito da restrição 
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é que senadores são geralmente mais velhos que deputados – cerca de 
dez anos (sessenta anos contra cinquenta).

Em virtude dessa diferença, há certa tendência de se considerar que 
senadores são mais experientes que deputados, com mais responsa-
bilidades políticas, o que conduz a que tanto o presidente do Senado 
como os senadores creiam compor uma “Casa de sábios”, se compara-
dos com os novatos deputados. 

O presidente do Senado é eleito por três anos, após cada renovação 
do Senado; representa a Assembleia; dirige os debates e garante a es-
tabilidade das instituições, pois substitui interinamente o presidente 
da República em caso de vacância do cargo, por qualquer razão ou 
impedimento, inclusive renúncia, exercendo, até nova eleição, todas as 
funções de presidente, sem abrir mão dos direitos, como presidente do 
Senado, de convocar referendos ou dissolver a Assembleia Nacional. 
Em razão disso, é denominado e considerado “a segunda figura do 
Estado francês”.

Possui ainda significativas prerrogativas constitucionais: deve ser 
consultado pelo presidente da República, no caso de dissolução da 
Assembleia Nacional, e nomeia três dos nove membros do Conselho 
Constitucional, ao qual pode submeter leis ou tratados que considere 
inconstitucionais.

Ademais, preside a Mesa, órgão coletivo formado por 22 senadores, 
os quais decidem sobre o funcionamento do Senado. Os membros da 
Mesa desempenham funções específicas: os seis vice-presidentes subs-
tituem o presidente nas reuniões plenárias; os doze secretários fiscali-
zam a regularidade dos votos nas sessões plenárias em que ocorram 
votações; os três questores se responsabilizam pela administração e 
pela gestão do Senado. Os componentes da Mesa são eleitos, depois 
de cada renovação trienal, para exercerem suas funções por três anos. 

O Senado possui grupos, com pelo menos 15 componentes, os 
quais se dividem de acordo com afinidades políticas. Eles nomeiam 
seus membros, os candidatos à Mesa e às comissões, apresentam po-
sicionamentos acerca de iniciativas submetidas ao Senado. Participam 
da Conferência dos Presidentes, fixando a ordem do dia, e podem re-
querer a realização de votação pública ou interrupção da sessão, entre 
outras atribuições. Cada um deles dispõe de instalações próprias no 
Senado e de um secretariado a ser por eles selecionado.

O Senado trabalha igualmente por meio das comissões, as quais po-
dem ser permanentes, especiais ou mistas, estas compostas por repre-
sentantes do Senado e da Assembleia Nacional. Atualmente, conta com 
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seis comissões permanentes, que apreciam qualquer texto submetido ao 
Senado; pode ser instalada ainda uma comissão especial para discuti-lo 
antes de seu envio ao Plenário para debate. As comissões permanentes 
são as seguintes: Assuntos Econômicos e Planejamento (78 membros); 
Assuntos Culturais (54 membros); Assuntos Sociais (54 membros); Fi-
nanças (45 membros); Leis (45 membros) e Negócios Estrangeiros, De-
fesa e Forças Armadas (54 membros). Cada comissão possui um relator, 
designado por seus membros, que expõe a posição da comissão em rela-
ção à matéria em exame. 

1.3.2 Assembleia Nacional

A Assembleia Nacional francesa, que corresponde à Câmara dos 
Deputados brasileira, recebeu essa designação em 17 de junho de 1789, 
quando os deputados do Estado buscavam a denominação apropriada 
para indicar a representação da nação francesa em seu conjunto. O regi-
me eleitoral dos deputados difere do dos senadores em quatro pontos: 
os deputados são eleitos em sufrágio direto; a Constituição remete a 
uma lei orgânica que determina a duração do mandato dos deputados – 
os poderes da Assembleia expiram em junho do quinto ano seguinte à 
eleição (cinco anos, portanto); a Assembleia se renova integralmente e 
pode ser dissolvida por decisão do presidente da República. 

Para ser eleito na primeira vez, o candidato deverá obter a maio-
ria absoluta dos votos expressos e a quarta parte do número de vo-
tos dos eleitores inscritos. No segundo turno, é necessário haver sido 
candidato na primeira vez e ter obtido 12,5% dos votos dos eleitores 
inscritos e maioria relativa de votos. Atualmente, a Casa se compõe 
de 577 deputados eleitos em número igual de circunscrições – repre-
sentando em média 100.000 habitantes.

As causas para interrupção do mandato de um deputado são as 
seguintes: falecimento (quando o presidente da Assembleia indica o 
nome do sucessor); exercício de funções incompatíveis com o manda-
to (função de membro do Conselho Constitucional ou cargo no Go-
verno); missão determinada pelo Governo que dure por mais de seis 
meses; anulação da eleição em que foi eleito; demissão voluntária; im-
pedimento certificado pelo Conselho Constitucional e requerido pela 
Mesa; demissão de ofício pronunciada pelo Conselho Constitucional 
sob responsabilidade da Mesa relativa a incompatibilidades parla-
mentares; eleição para o Senado.

Um dos principais órgãos da Assembleia é a Mesa, dependente da 
autoridade do seu presidente, a qual regula a administração interna e 
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dirige os trabalhos da Assembleia. Atualmente, a Mesa é composta por 
22 membros: o presidente, seis vice-presidentes, três administradores e 
12 secretários. O presidente hoje é eleito para a legislatura completa 
(art. 32 da Constituição); os outros componentes se elegem a cada ano, 
na sessão de abertura do período ordinário de sessões, isto é, em outu-
bro. A configuração da Mesa procura reproduzir a composição política 
da Assembleia, sem necessidade de rigorosa proporção. Sempre que os 
candidatos não correspondam ao número de vagas, o que se dá frequen-
temente, há eleição e não designação.

O presidente da Assembleia (art. 32 da Constituição) é eleito para 
exercer a função por cinco anos, ainda que precise ser confirmado no 
cargo anualmente, durante a abertura das sessões. Ele sucede ao pre-
sidente do Senado na Presidência do Congresso no caso de reforma 
da Constituição. Ele pode ainda nomear servidores, perdoar infrações 
disciplinares, enviar textos, responsabilizar-se pelas seguranças inter-
na e externa da Assembleia e ser consultado em certas circunstâncias.

Outro órgão da Assembleia Nacional é a Conferência dos Presi-
dentes, criada em 1911. Diferentemente da Mesa, não é formada por 
escolha dos deputados; integram-na o presidente da Assembleia, que 
a convoca, os seis vice-presidentes, os seis presidentes das comissões 
permanentes (e de comissão especial, se for o caso) e os presidentes dos 
grupos, a quem se atribui, em caso de votação, número de votos igual 
ao dos membros de seu grupo. A Conferência, desde 1958, desempe-
nha papel de execução: examina a ordem dos trabalhos do Pleno sema-
nalmente; é destinatária, mediante seu presidente, das solicitações do 
Governo sobre prioridades para a ordem do dia; formula propostas de 
aditamento das discussões marcadas como prioritárias pelo Governo. 

A Conferência constitui um espaço para reunião e negociação entre 
os representantes dos grupos e das comissões e o Governo, represen-
tado nela por um de seus componentes, geralmente o ministro respon-
sável pelas relações com o Parlamento. As reuniões representam opor-
tunidade para solucionar questões imediatas que podem atrapalhar o 
funcionamento da Assembleia, sobretudo com respeito ao exercício de 
sua função deliberativa, cuja relevância tem crescido nos últimos anos. 

Os administradores, três, também compõem a Assembleia – dois per-
tencem à maioria parlamentar e um, à oposição. Estão encarregados, cole-
giadamente, dos serviços financeiros e administrativos da Casa e subordi-
nados à Mesa; não se podem autorizar gastos sem a aprovação desta. São 
nomeados no início de cada legislatura e o exercício da função é renova-
do anualmente, na sessão de abertura dos trabalhos legislativos. 
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Além desses, há os grupos (art. 4 da Constituição), conjunto de par-
lamentares que conformam a expressão organizada dos partidos políti-
cos na Assembleia. Existem desde 1910 e são definidos como reunião de 
deputados unidos por afinidades políticas. Para constituir um grupo, é 
necessário atender a dois requisitos – reunir o mínimo de 20 deputados 
e firmarem, os membros, uma “declaração  política”, quando da cons-
tituição do grupo, aderindo a este. O documento será apresentado pelo 
presidente do grupo, eleito por ele. No início de cada legislatura, o pre-
sidente da Assembleia se reúne com os presidentes dos grupos a fim 
de dividir a Sala de Sessões em tantos setores quantos grupos houver. 

Eles respondem por sua organização, procedimentos de reuniões 
e de votações, seu regulamento interno. As atribuições têm aumenta-
do, mas em proporção desigual aos partidos; desse modo, o papel dos 
grupos se refere principalmente a questões relativas à organização e 
ao funcionamento da Assembleia. Contam com locais específicos para 
funcionarem e também com uma secretaria. 

Por fim, assim como no Senado, encontram-se as comissões, dividi-
das em permanentes, especiais e mistas (Senado e Assembleia Nacio-
nal). As comissões permanentes estão encarregadas de enviar missões 
para estabelecer contatos com comissões de Estados estrangeiros, entre 
outras atribuições a serem vistas em outro módulo. São também em 
número de seis e exercem funções semelhantes às do Senado.

1.4 Parlamento Brasileiro

O Congresso Nacional constitui o órgão constitucional que exerce 
tipicamente, em âmbito federal, as funções legislativa e fiscalizadora 
do Estado brasileiro, além de atipicamente administrar e julgar.

É bicameral, formado por duas Casas: o Senado Federal e a Câma-
ra dos Deputados, em decorrência da forma de Estado adotada pelo 
país: o federalismo. O Senado representa os estados-membros e seus 
integrantes são eleitos pelo sistema majoritário, ao passo que a Câ-
mara dos Deputados representa o povo, e seus membros eleitos pelo 
sistema proporcional.

O Congresso reúne-se anualmente na capital federal, Brasília, de 
2 de fevereiro a 17 de julho e de 1o de agosto a 22 de dezembro. Antes da 
promulgação da Emenda Constitucional no 50, 14 de fevereiro de 2006 
(EC 50/2006), funcionava de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1o de agos-
to a 15 de dezembro (Regimento Interno da Câmara dos Deputados).
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Cada período é denominado período legislativo, e o ano identifi-
cado como sessão legislativa ordinária. A legislatura corresponde ao 
período de quatro anos durante o qual o Congresso se reúne e coincide 
com o mandato de deputado federal. Ao se reunir fora dos períodos le-
gislativos, efetua-se convocação extraordinária, instalando-se a sessão 
legislativa extraordinária.

O presidente do Senado Federal também exerce a função de presi-
dente do Congresso Nacional, pois o presidente da Câmara é o terceiro 
na sucessão presidencial.

1.4.1 Histórico

A Constituição do Império do Brasil de 1824 conferiu o Poder Le-
gislativo à Assembleia Geral, composta por duas Casas – Câmara dos 
Deputados e dos Senadores (ou Senado). Os membros da primeira, 
com mandato de quatro anos, eram eletivos e temporários; os da outra 
eram vitalícios. Ao rumar o Império para sistema semelhante ao Parla-
mentarismo, a Câmara dos Deputados delegou a si a prerrogativa de 
provocar a demissão do Ministério.

Na fase da República, formada segundo o modelo presidencialista 
norte-americano, suprimiu-se do Legislativo (denominado então Con-
gresso Nacional) o direito de demitir o Ministério e estabeleceu-se que 
a legislatura duraria três anos. Ademais, foi abolido o caráter vitalício 
dos integrantes do Senado, que passaram a cumprir mandato de nove 
anos, com três senadores eleitos por estado.

A Constituição de 1934 expandiu o mandato dos deputados para 
quatro anos e criou o deputado corporativista (representante eleito por 
organizações profissionais). O Senado (chamado Senado Federal) rece-
beu a missão de coordenar os demais poderes constituídos; em segui-
da, passou o mandato dos senadores – dois eleitos por estado – para 
oito anos.

Com o Estado Novo, o regime ditatorial fechou o Congresso, ain-
da que a Constituição de 1937 houvesse disposto sobre o Parlamento 
nacional – formado pela Câmara dos Deputados e pelo Conselho Fe-
deral (este representando os estados). Na prática, o Poder Legislativo 
foi totalmente transferido ao presidente da República, o qual o exer-
cia por “decretos-lei” (art. 180). Na vigência da Constituição de 1946, 
resgataram-se as denominações de Congresso Nacional, Câmara dos 
Deputados e Senado Federal, atribuíram-se mandatos de quatro anos 
para deputados e oito para senadores. Além disso, por viger duran-
te período democrático, essa Constituição possibilitou ao Legislativo 
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atuar de forma independente, com poderes amplos, tais como votar o 
orçamento, convocar ministros, propor e votar leis.

Com o Golpe Militar, promulgou-se outra Carta Magna, a de 1964, 
recriando o “decreto com força de lei” (renomeado como “decreto-lei” 
a partir da aprovação da Emenda Constitucional de 1969). A medida 
ampliou o poder do presidente da República, que passou a exercer par-
cela das funções do Legislativo.

A Constituição de 1988, qualificada como Constituição Cidadã, 
restabeleceu o poder legislativo do Congresso Nacional. Democrati-
camente, o Congresso voltou a exercer na plenitude as prerrogativas 
legislativas e fiscalizadoras.

Embora as Constituições brasileiras republicanas tenham preco-
nizado e defendido a independência do Poder Legislativo, ela só se 
concretizou em determinados momentos da história. Nas demais 
épocas, a função legislativa esteve atrelada, em maior ou menor grau, 
ao Poder Executivo.

O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto 
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal (art. 44).

Os senadores representam as unidades federativas (estados e Distri-
to Federal); os deputados, o povo. Tanto o Congresso como suas Casas 
significam a nação como um todo. O exercício da função legislativa 
se divide em legislaturas; cada uma delas dura quatro anos e se inicia 
com a posse dos deputados, após a eleição. São divididas em períodos 
anuais chamados sessões legislativas.

Quanto à Câmara dos Deputados, sua história começou a ser tecida 
na província do Rio de Janeiro, em 1823, quando foi aberta a Primeira 
Sessão Preparatória da Assembleia-Geral Constituinte e Legislativa do 
Império do Brasil, após a transferência da Família Real e da Corte lusi-
tana para o Brasil. 

As eleições dos primeiros deputados do Brasil ocorreram com atra-
so e obedeceram ao decreto e às instruções expedidas em 1821. As pro-
víncias brasileiras à época – então Reino americano unido à Monarquia 
portuguesa – escolheram seus representantes para as Cortes Gerais, 
Extraordinárias, e Constituintes da Nação Portuguesa. Foram eleitos 97 
deputados (incluindo suplentes), procuradores e delegados, mas so-
mente 51 parlamentares compareceram às Cortes Constituintes.

Os primeiros parlamentares do Brasil a chegarem de Lisboa foram os 
de Pernambuco – prestaram juramento e tomaram assento “em Cortes” 
em agosto de 1821, sete meses depois de instalados os trabalhos consti-
tuintes. O primeiro a discursar foi monsenhor Francisco Moniz Tavares, 
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em 30 de agosto, seguido de Manuel Zeferino dos Santos e Pedro de 
Araújo Lima, no dia seguinte.

Iniciou-se, assim, o primeiro capítulo de uma das mais significativas 
páginas parlamentares na formação da Democracia brasileira. A par-
tir daí, chegaram e tomaram posse os demais constituintes das outras 
províncias brasileiras. Os entraves, em lugar de arrefecerem o ânimo 
dos políticos brasileiros, estimularam-nos a defender ativamente os in-
teresses da América, com pronunciamentos até audaciosos. 

Após o “Dia do Fico”, em janeiro de 1822, formalizou-se a se-
paração entre Brasil e Portugal. Em 3 de junho, expediu-se decreto 
determinando a convocação da Assembleia-Geral, Constituinte e Le-
gislativa, formada pelos deputados das províncias do Brasil; em 19 
do mesmo mês, uma decisão do Governo definiu instruções para se 
realizar o processo eleitoral. Em agosto de 1822, o regente D. Pedro de 
Alcântara sancionou decreto com instruções para a eleição de depu- 
tados à Assembleia-Geral, Constituinte e Legislativa do Reino do Bra-
sil, convocada para 1823.

Constata-se que a história da Câmara dos Deputados seguiu para-
lelamente aos principais momentos da história brasileira, quando se 
ampliaram os direitos de cidadania e se construiu a Democracia.

1.4.2 Estrutura e Composição

Os membros do Congresso, qualificados como congressistas ou par-
lamentares, são os senadores e os deputados (representantes do povo). 
A remuneração de ambos é idêntica. O órgão deliberativo do Congres-
so Nacional é a Mesa, em cuja composição o Congresso utiliza mem-
bros tanto da Mesa do Senado quanto da Câmara dos Deputados, na 
seguinte hierarquia: o presidente é o presidente da Mesa do Senado; o 
1o vice-presidente, o 1o vice-presidente da Câmara; o 2o vice-presidente, 
o 2o vice-presidente do Senado; o 1o secretário, o 1o secretário da Câma-
ra; o 2o secretário, o 2o secretário do Senado; o 3o secretário, o 3o secretá-
rio da Câmara; e o 4o secretário, o 4o secretário do Senado.

Além disso, tanto no Senado quanto na Câmara existem as comissões 
parlamentares, cuja importância foi destacada pela nova Constituição. 
Podem ser permanentes ou temporárias com atribuições legislativas e 
fiscalizadoras previstas na Constituição Federal ou no regimento inter-
no de cada Casa ou no ato da criação.

A representação de partidos e blocos parlamentares procura ser 
garantida no momento de sua composição. No cumprimento de suas 
funções básicas – elaboração de leis e acompanhamento de ações ad-
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ministrativas na esfera do Poder Executivo –, elas promovem debates 
e discussões com a participação da sociedade sobre temas do interes-
se desta. Podem ser da seguinte natureza: comissões permanentes; 
mistas; Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização; de Re-
presentação Brasileira do Parlamento do Mercosul; temporárias; par-
lamentares de inquérito (CPI e CPMI); especiais; externas; além dos 
grupos de trabalho. 

As mais notórias, em geral, são as comissões parlamentares de in-
quérito (CPI), as quais podem ser criadas pela Câmara dos Deputados, 
pelo Senado ou pelo Congresso para apurar certos fatos. A CPI possui 
poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, bem como 
outros previstos nos regimentos do Congresso. Se pertinentes, as con-
clusões da CPI são encaminhadas ao Ministério Público para ofereci-
mento de denúncia.

1.4.2.1 Senado

O Senado Federal representa a Câmara Alta do Congresso Nacional 
brasileiro. Foi instituído com a primeira Constituição do Império, ou-
torgada em 1824. Inspirou-se na Câmara dos Lordes da Grã-Bretanha; 
com a República, porém, adotou-se modelo similar ao do Senado dos 
Estados Unidos.

Atualmente, o Senado Federal conta com 81 membros. Os senado-
res, em número de três por estado e pelo Distrito Federal, são eleitos 
entre brasileiros maiores de 35 anos no exercício pleno dos direitos
políticos. Seu mandato é de oito anos, com reeleição ilimitada, embora 
as eleições sejam de quatro em quatro; assim, renovam-se, alternada-
mente, 1/3 e 2/3 da representação dos estados e do Distrito Federal. As 
eleições para senador são realizadas junto com as eleições para pre-
sidente da República, governador, deputado federal e estadual, dois 
anos após as eleições municipais.

Já o cargo de presidente do Senado Federal deve ser preenchido 
apenas por brasileiro nato, para mandato de dois anos, sem possibili-
dade de reeleição na mesma legislatura.

Cada senador é eleito com dois suplentes. As 27 unidades da Federa-
ção (26 estados e Distrito Federal) possuem a mesma representativi-
dade. Eles representam os estados e não a população, o que resulta 
na desproporcionalidade em relação ao número de habitantes de cada 
estado. Sua função é representativa. Os órgãos do Senado são a Mesa 
Diretora, o Plenário, a Corregedoria Parlamentar, o Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar, a Procuradoria Parlamentar, as comissões. 
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1.4.2.2 Câmara dos Deputados

O Poder Legislativo cumpre papel imprescindível perante a socie-
dade do país, visto que desempenha três funções primordiais para a 
consolidação da democracia: representar o povo brasileiro, legislar 
sobre os assuntos de interesse nacional e fiscalizar a aplicação dos re-
cursos públicos. Nesse contexto, a Câmara dos Deputados, autêntica 
representante do povo brasileiro, exerce atividades que viabilizam 
a realização dos anseios da população, mediante discussão e apro-
vação de propostas referentes às áreas econômicas e sociais, como 
educação, saúde, transporte, habitação, entre outras, sem descuidar 
do correto emprego, pelos Poderes da União, dos recursos arrecada-
dos da população com o pagamento de tributos. Assim, a Câmara 
dos Deputados compõe-se de representantes de todos os estados e 
do Distrito Federal, o que resulta em um Parlamento com diversida-
de de ideias, revelando-se uma Casa legislativa plural, a serviço da 
sociedade brasileira.

A Câmara dos Deputados do Brasil integra o Poder Legislativo bra-
sileiro. Compõe-se de 513 deputados, os quais são eleitos mediante o 
voto proporcional para um mandato de quatro anos.

Como representação federal, o número de cadeiras por estado é dis-
tribuído segundo o de habitantes por estado, conforme mede o IBGE 
no censo. A proporcionalidade, contudo, limita-se ao mínimo de oito 
deputados e ao máximo de setenta por estado. Essa semiproporcio-
nalidade permite que o estado de Roraima seja representado por um 
deputado para cada 49 mil habitantes, enquanto São Paulo, por um 
deputado para cada 571 mil habitantes.

A Câmara dos Deputados é composta pela Mesa, pelo Colégio de 
Líderes da Câmara, pelo Plenário, pelas comissões – que podem ser 
permanentes, temporárias, especiais ou de inquérito –, pelo Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar, pela Procuradoria Parlamentar, pela 
Ouvidoria Parlamentar e pela Procuradoria Especial da Mulher.

Administrativamente, a Câmara conta com os seguintes órgãos em 
sua estrutura: Diretoria-Geral, Diretoria Administrativa, Diretoria de 
Recursos Humanos, Diretoria Legislativa, Secretaria-Geral da Mesa, 
Secretaria de Controle Interno e Secretaria de Comunicação Social.
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2.1 Congresso dos Estados Unidos da América

O Congresso norte-americano convive com significativo volume 
de atividades. Anualmente, o número de projetos apresentados equi-
vale ao de outros Estados como a Alemanha e a França, embora a 
quantidade de projetos aprovados não corresponda à de submetidos 
à aprovação. O intuito do político norte-americano é defender os in-
teresses dos eleitores de seu distrito (independentemente da linha de 
pensamento de seu partido), o que ocasiona frequentemente a pro-
posição de excessivo número de projetos, por vezes até redundantes, 
que truncam o processo legislativo e impedem a aprovação ou até sua 
remessa às comissões.

O Congresso examina, para deliberação, dois tipos de proposições: 
as resoluções e os projetos de lei – ou bills. As primeiras podem provir 
de uma das duas Casas Legislativas (Câmara dos Representantes ou 
Senado) ou de ambas, em conjunto. Necessitam da aprovação das duas 
instituições, em conjunto. Quanto aos projetos de lei, os quais consti-
tuem a grande maioria das proposições apresentadas e analisadas pe-
las duas Casas, referem-se eles à apresentação de programas e medidas 
que afetarão direta ou indiretamente tanto o Governo como a socieda-
de norte-americana.

Conforme a Constituição Federal dos Estados Unidos da Améri-
ca do Norte, em seu art. I, seção 8, o Congresso Nacional, composto 
pelo Senado e pela Câmara dos Representantes, detém as seguintes 
competências: 
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Seção 8

1. Será da competência do Congresso: lançar e arrecadar ta-
xas, direitos, impostos e tributos, pagar dívidas e prover 
a defesa comum e o bem-estar geral dos Estados Unidos; 
mas todos os direitos, impostos e tributos serão uniformes 
em todos os Estados Unidos;

2. Levantar empréstimos sobre o crédito dos Estados Unidos;

3. Regular o comércio com as nações estrangeiras, entre os 
diversos estados e com as tribos indígenas;

4. Estabelecer uma norma uniforme de naturalização e leis 
uniformes de falência para todo o país;

5. Cunhar moeda e regular o seu valor, bem como o das moe-
das estrangeiras, e estabelecer o padrão de pesos e medidas;

6. Tomar providências para a punição dos falsificadores de 
títulos públicos e da moeda corrente dos Estados Unidos; 

7. Estabelecer agências e estradas para o serviço postal; 

8. Promover o progresso da ciência e das artes úteis, garan-
tindo, por tempo limitado, aos autores e inventores o di-
reito exclusivo aos seus escritos ou descobertas;

9. Criar tribunais inferiores ao Supremo Tribunal; 

10. Definir e punir atos de pirataria e delitos cometidos em 
alto mar, e as infrações ao direito das gentes; 

11. Declarar guerra, expedir cartas de corso e estabelecer re-
gras para apresamentos em terra e no mar;

12. Organizar e manter exércitos, vedada, porém, a concessão 
de crédito para este fim por período de mais de dois anos; 

13. Organizar e manter uma marinha de guerra; 

14.  Regulamentar a administração e disciplina das forças de 
terra e mar; 

15. Regular a mobilização da guarda nacional (milícia) para 
garantir o cumprimento das leis da União, reprimir insur-
reições e repelir invasões; 

16. Promover a organização, armamento e treinamento da 
guarda nacional, bem como a administração de parte des-
sa guarda que for empregada no serviço dos Estados Uni-
dos, reservando-se aos Estados a nomeação dos oficiais e 
a obrigação de instruir a milícia de acordo com a discipli-
na estabelecida pelo Congresso; 
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17. Exercer o poder legiferante exclusivo no distrito (não ex-
cedente a dez milhas quadradas) que, cedido por deter-
minados estados e aceito pelo Congresso, se torne a sede 
do Governo dos Estados Unidos, e exercer o mesmo po-
der em todas as áreas adquiridas com o consentimento da 
Assembleia do estado em que estiverem situadas, para a 
construção de fortificações, armazéns, estaleiros e outros 
edifícios necessários; e 

18. Elaborar todas as leis necessárias e apropriadas ao exer-
cício dos poderes acima especificados e dos demais que 
a presente Constituição confere ao Governo dos Estados 
Unidos ou aos seus departamentos e funcionários.

Além dessas competências, cabe a cada Casa Legislativa, segundo 
os ditames da Carta Magna, eleger e qualificar os próprios representan-
tes, organizar o regimento interno, penalizar os membros que se com-
portarem em desacordo com a função que exercem, inclusive median-
te expulsão, por meio de votação na qual são necessários pelo menos 
dois terços de votos a favor desta. No decorrer da história do Senado, 
entretanto, somente 15 membros foram expulsos, enquanto na Câmara 
foram cinco. Ambos podem, além disso, aprovar resoluções censurando 
um membro, em votação, pela maioria simples dos votos (51%) favorá-
veis à censura, embora ela não remova o censurado de sua função.

Será ainda de responsabilidade de cada uma das Casas elaborar 
atas de seus trabalhos e publicá-las periodicamente, salvo os temas 
cuja divulgação seja inconveniente ou irregular, e divulgar os votos 
de todos os membros sobre qualquer assunto. Também é competên-
cia do Congresso matéria afeta a salários, privilégios e imunidades 
dos congressistas.

Outros artigos da Constituição Federal norte-americana também de-
finem competências do Congresso, seja exclusiva da Câmara dos Repre-
sentantes, seja exclusiva do Senado, seja de ambos. A seção 3 do art. III 
afirma que o Congresso detém o poder de fixar as penas por crimes de 
traição, salvo a pena de morte e o confisco de bens (exceto enquanto o 
condenado estiver vivo). 

O art. IV, na seção 1, regula que cabe ao Congresso legislar de for-
ma geral sobre a maneira como atos públicos, registros e processos 
judiciários receberão fé pública e crédito e quais efeitos produzirão. 
No mesmo artigo, seções 3, 1 e 2, há a previsão de que o Congresso 
está habilitado a admitir novos estados ao território americano, sem 
interferir na jurisdição de outro ou resultar da junção de dois ou mais 
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estados. Ademais, compete às Casas Legislativas dispor do território 
e de quaisquer propriedades do Governo americano, bem como apro-
var leis e regulamentos a eles referentes.

Com respeito às atribuições da Câmara dos Representantes, a 
Constituição define que esta possui o poder de iniciar o processo de 
impeachment de qualquer oficial, inclusive do presidente da Repúbli-
ca, por “traição, corrupção ou outros crimes e desvios de conduta”. 
Após a indicação, os indiciados são julgados no Senado e depois as 
duas Casas votam a favor ou contra o impeachment, sendo necessária 
a aprovação de 51% dos representantes da Câmara e de 67% dos do 
Senado. Ao Senado compete ainda o poder de proibir temporária 
ou permanentemente o oficial de exercer funções nas Casas Legisla-
tivas ou até no Governo americano de modo geral. Na história dos 
Estados Unidos, a Câmara indicou 16 oficiais, entre eles dois presi-
dentes da República.

Conforme a Décima Segunda Emenda à Constituição americana, 
a Câmara dos Representantes pode eleger o presidente americano 
dentre os três candidatos com maior número de votos eleitorais, se 
ninguém receber a maioria de votos no Colégio Eleitoral dos Estados 
Unidos da América. Esse fato é raro, pois até hoje ocorreram apenas 
dois casos nos quais a responsabilidade pela escolha do presidente 
recaiu sobre a Câmara dos Representantes. Ao Senado, pela mesma 
emenda, cabe eleger o vice-presidente, entre os dois mais votados, 
quando não houver maioria na eleição para este cargo.

Como atribuição exclusiva do Senado, a Carta Magna ameri-
cana (art. I) afirma que só este órgão legislativo pode “aconse-
lhar e consentir” que o presidente americano realize determinados  
encontros políticos, que incluem membros do gabinete, líderes de 
agências governamentais dos Estados Unidos, juízes da Suprema 
Corte dos Estados Unidos da América e outros juízes federais e em-
baixadores, e ratifique tratados. O Senado também possui um papel 
no processo de ratificação de tratados. Neste caso, o presidente só 
pode ratificar um tratado quando pelo menos dois terços dos mem-
bros do Senado assim consintam. Já que nem todo acordo internacio-
nal é considerado tratado, muitos não exigem a aprovação do Senado 
para serem ratificados.

Com relação a alterações na Constituição Federal, o Congresso, 
por vontade e decisão de dois terços dos membros de ambas as Ca-
sas, poderá propor emendas à Carta Magna ou convocar convenção 
com o fito de recomendar emendas ao texto constitucional, as quais, 
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nas duas situações, serão validadas como parte da Constituição 
desde que ratificadas pela legislatura de três quartos dos estados 
norte-americanos ou por convenções por estes realizadas. Tal com-
petência, porém, não poderá afetar as cláusulas primeira e quarta da 
seção 9 do art. I, conforme estipula o art. V da Constituição.

2.2 Cortes Generales da Espanha

Conforme determina a Constituição espanhola de 1978, o povo es-
panhol é representado pelas Cortes Generales, formadas pelo Congreso de 
los Diputados e pelo Senado, as quais dividem as funções legislativas ou as 
exercem em conjunto. Em razão disso, “[...] exercem o poder legislativo do 
Estado, aprovam seu orçamento, controlam a ação do governo” (art. 66). 
As Casas são responsáveis ainda por definir a sucessão da Coroa espa-
nhola quando não existir herdeiro legítimo da dinastia (art. 57).

Ademais, constituem atribuições das Cortes Generales as seguintes:

 ▪ reformar a Constituição e, após fazê-lo, submeter o novo texto a 
referendo popular, caso solicitado por um décimo dos represen-
tantes de qualquer das Casas Legislativas;

 ▪ criar comissões de investigação, com poder convocatório, que 
apreciarão qualquer tema de interesse da sociedade;

 ▪ aprovar o programa de governo do presidente do Governo –  
o primeiro-ministro –, embora este só possa ser nomeado pelo 
rei (art. 99);

 ▪ interrogar e interpelar, oralmente ou por escrito, os membros do 
Governo, os quais deverão responder às questões no prazo máxi-
mo de 20 dias. As interpelações, como possuem caráter de crítica, 
podem resultar em moções, nas quais o Parlamento expõe sua 
opinião sobre o tema em questão (art. 111);

 ▪ inserir emendas nos projetos de lei elaborados pelo Governo;

 ▪ elaborar as próprias proposições de lei; 1

 ▪ ratificar ou rejeitar emendas introduzidas nas propostas de lei;

 ▪ delegar poder ao Governo para editar determinadas leis em 
prazo determinado pelo Congresso, salvo matérias relativas a 
leis orgânicas;

 ▪ apreciar as “disposições legislativas provisórias”, ou “decretos-
lei”, editados pelo Governo em situações de extraordinária e 
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urgente necessidades. Tais normas, porém, não podem versar 
sobre determinadas matérias;

 ▪ decretar situação de urgência, concorrentemente com o Governo 
(arts. 87 e 90);

 ▪ propor ao rei, cada uma das Casas, a nomeação de quatro mem-
bros do Tribunal Constitucional e seis do Conselho-Geral do Po-
der Judiciário (arts. 159 e 122, respectivamente).

A par dessas atribuições, os arts. 112 e 113 da CE dispõem sobre 
outros instrumentos eficientes de controle do Governo pelo Congresso, 
tais como receber propostas de lei das Assembleias Legislativas das 
Comunidades Autônomas ou de autoria de 500.000 cidadãos maiores 
de idade. As Casas podem, por um lado, ofertar voto de confiança re-
querido pelo Governo com relação a programas governamentais ou 
declarações políticas de modo geral; por outro, podem manifestar sua 
desaprovação a eles por meio de moções de censura, as quais devem 
ser propostas por pelo menos um décimo dos deputados. Neste caso, 
o Governo apresenta sua demissão ao rei; cabe aí ao Congresso indicar 
um sucessor à Presidência do Governo, proposta que necessita do voto 
da maioria absoluta dos membros do Congresso a fim de ser aprovada. 
Competirá então ao rei acatar o pedido de demissão e nomear o suces-
sor indicado pelo Parlamento.

Muitos criticam a amplitude de poderes conferida ao Congresso es-
panhol, sob o argumento de que pode resultar tanto na paralisia do 
regime quanto na incapacidade do Governo de lidar com os desafios 
advindos do processo de descolonização, iniciado há anos.

2.3 Parlamento Francês

Em matéria legislativa, o art. 45 da Constituição apresenta o princí-
pio da igualdade entre a Assembleia Nacional e o Senado para a ado-
ção de lei, mas prevê igualmente que, em caso de conflito prolongado 
entre ambos, seja possível, a pedido do Governo, pedir à Assembleia 
Nacional que vote sozinha a lei em segunda leitura contra o parecer 
do Senado.

Essa disposição visa evitar que uma oposição política forte – como 
aconteceu em vários períodos na V República, principalmente de 1981 
a 1986 e de 1988 a 1995 – entre a maioria de esquerda na Assembleia 
Nacional e a maioria moderada no Senado bloqueie totalmente a ação 
governamental. Em período de harmonia entre as duas Assembleias, 
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como, por exemplo, durante as duas coabitações de 1986-1988 e 
1993-1995, é extremamente raro que a supremacia da Assembleia Na-
cional tenha que se expressar. O Governo deseja nesse caso obter igual 
apoio das duas Assembleias. 

Com respeito às competências, embora o Parlamento ainda de-
tenha o poder legislativo (art. 34), a Constituição de 1958 limitou 
seus poderes, restringindo significativamente o domínio da lei. As 
Casas deliberam sobre o direito das pessoas, as liberdades públicas, 
os direitos civis, o Direito Penal e o Direito Processual Penal. Regu-
lam ainda a organização judiciária, a moeda, os regimes eleitorais, 
os impostos, os servidores e as nacionalizações e até a atuação go-
vernamental – mediante as comissões parlamentares de inquérito e, 
sobretudo, as denominadas “questions au gouvernment” (equivalen-
tes a interpelação ao Governo). Uma vez por semana, em reunião 
plenária, tratam das respostas dos administradores do Estado, dado 
que estes recebem previamente os questionamentos e participam da 
plenária para responder a eles, ou o fazem por escrito. O Parlamento 
também pode formular as questões por escrito e o Governo tem até 
dois meses para publicar as respostas no Diário Oficial.

É o art. 49 da Constituição, porém, que determina os mais eficazes 
instrumentos de controle do Governo pelas Casas Legislativas. Com 
base nessa norma, a Assembleia Nacional pode receber do Governo pe-
dido de voto de confiança no que concerne à consolidação da maioria 
que o apoia, programas ou declarações de política geral, estes geral-
mente quando da formação de novo governo, ocasião em que o primei-
ro-ministro apresenta o programa governamental.

No caso, os deputados podem submeter moção de censura ou desa-
cordo com programa ou declaração pública do Governo. Essa, contudo, 
somente será recebida mediante a aprovação de no mínimo um décimo 
dos componentes da Assembleia Nacional. A votação só ocorrerá após 
48 horas da apresentação da moção, a fim de que os deputados possam 
analisar o tema criticamente e sem subjetividade; só se computarão vo-
tos favoráveis a ela, a qual será aprovada pela maioria dos votos dos 
membros da Assembleia. Depois de acatada pela Casa, ela é enviada ao 
primeiro-ministro, que se responsabilizará por remeter sua demissão do 
Governo ao presidente da República, a quem cabe aceitá-la ou não.

Ademais, as Assembleias estabelecem ainda os princípios funda-
mentais com respeito à administração das coletividades locais, ao ensi-
no, ao direito de propriedade, à organização da defesa nacional, ao di-
reito do trabalho, sindical e securitário; seus presidentes indicam, cada 
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um, três membros do Conselho Constitucional (art. 56). Seu poder de 
apresentar proposições ou emendas, no entanto, é restrito; não podem 
elaborar emendas nem proposições que impliquem redução das recei-
tas públicas ou criação ou agravamento das despesas governamentais, 
tampouco legislar sobre finanças, ratificação de tratados ou acordos 
internacionais e financiamento da seguridade social, assuntos de 
competência exclusiva do Governo. 

Cabe ao Governo regular acerca das outras matérias – o primeiro-
ministro, nomeado pelo presidente da República, dirige os atos gover-
namentais. Aquele, junto com os membros do Congresso, detém a ini-
ciativa das leis e pode definir em que Casa iniciará a tramitação dos 
projetos (art. 39). Ele pode também intervir no processo legislativo e 
submeter emendas, exigindo votações em bloco e declarando urgência 
na condução das iniciativas (art. 44 e seguintes), uma vez que as propo-
sições e os projetos oriundos do Governo possuem prioridade na ordem 
do dia nas Assembleias, na sequência por este determinada.

O presidente da República, por sua vez, pode reduzir o poder do 
Congresso, pois pode oferecer à apreciação popular, por meio de refe-
rendo, projetos de lei acerca de certas matérias, além de ratificar alguns 
acordos ou tratados sem autorização parlamentar (art. 53), afora decla-
rar a inadmissibilidade de proposição ou emenda elaborada por parla-
mentar a qual seja contrária a delegação legislativa existente ou não se 
aplique a domínio da lei. Pode igualmente exigir das Casas Legislativas 
nova deliberação sobre leis submetidas por ele para promulgação (art. 
10), bem como apresentar a referendo popular ou a aprovação final pelo 
Parlamento reunido em Congresso (art. 89) proposta de revisão consti-
tucional votada por elas. Percebe-se que, efetivamente, é o Governo que 
controla a competência legislativa.

2.4 Parlamento Brasileiro

2.4.1 Competências do Congresso Nacional

Compete ao Congresso Nacional dispor, com a aprovação do pre-
sidente da República, sobre todas as matérias de faculdade da União, 
especialmente a respeito de (art. 48/CF):
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 ▪ sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas; 

 ▪ plano plurianual, diretrizes orçamentárias, Orçamento Público, 
operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado; 

 ▪ fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas; 

 ▪ planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvol-
vimento; 

 ▪ limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens de 
domínio da União; 

 ▪ incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de terri-
tórios ou estados, ouvidas as Assembleias Legislativas; 

 ▪ transferência temporária da sede do Governo Federal; 

 ▪ concessão de anistia; 

 ▪ organização administrativa e judiciária do Ministério Público e da 
Defensoria Pública da União, dos territórios e do Distrito Federal; 

 ▪ criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções 
públicas; 

 ▪ criação e extinção de ministérios e órgãos da Administração Pública; 

 ▪ telecomunicações e radiodifusão; 

 ▪ matérias financeira, cambial e monetária, instituições financeiras 
e suas operações; 

 ▪ moeda, limites de emissão e montante da dívida mobiliária federal; 

 ▪ fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 

O Congresso Nacional dispõe ainda de competência exclusiva para:

 ▪ resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos interna-
cionais que impliquem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional; 

 ▪ autorizar o presidente da República a declarar guerra, celebrar 
a paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território 
nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os 
casos previstos em lei complementar; 

 ▪ autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se au-
sentarem do país, quando a ausência exceder a quinze dias; 

 ▪ aprovar o estado de defesa e a intervenção federal;

 ▪ autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas 
medidas; 
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 ▪ sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do 
poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa; 

 ▪ mudar temporariamente sua sede; 

 ▪ fixar idêntico subsídio para deputados federais e senadores; 

 ▪ fixar os subsídios do presidente e do vice-presidente da Repú-
blica e dos ministros de Estado;

 ▪ julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da Repúbli-
ca e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;

 ▪ fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, 
os atos do Poder Executivo, inclusos os da Administração Indireta;

 ▪ zelar pela preservação de sua competência legislativa diante da 
atribuição normativa dos outros Poderes;

 ▪ apreciar atos de concessão e renovação de concessão de emisso-
ras de rádio e televisão;

 ▪ escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da 
União;

 ▪ aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades 
nucleares; 

 ▪ autorizar referendo e convocar plebiscito;

 ▪ autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento 
de recursos hídricos e a pesquisa e a lavra de riquezas minerais; 

 ▪ aprovar, previamente, a alienação ou a concessão de terras públi-
cas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.

2.4.2 Competências do Senado Federal

A Constituição Federal, em um artigo com 14 incisos, determina as 
atribuições privativas do Senado Federal – funções judicantes e admi-
nistrativas em processos legislativos que se iniciam e findam na Casa. 
A igualdade do número de senadores por unidade da Federação garan-
te a necessária imparcialidade do processo. A função principal deste 
órgão legislativo é manter o equilíbrio entre as unidades da Federa-
ção, embora tenha tido sua participação no controle da dívida pública 
ampliada pela Constituição de 1988, em razão do sistema federativo 
adotado no país, o qual exige que contratos de estados, municípios e do 
Distrito Federal recebam o aval da União. 
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O Senado Federal, consoante o art. 52 da Constituição Federal, é 
dotado das seguintes competências exclusivas, além das relativas ao 
Congresso como um todo:

 ▪ processar e julgar o presidente da República, o vice-presidente, 
ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas, ministros 
do Supremo Tribunal Federal, membros do Conselho de Justiça e 
do Conselho Nacional do Ministério Público, o procurador-geral 
da República e o advogado-geral da União;

 ▪ aprovar a escolha de ministros do Tribunal de Contas indicados 
pelo presidente da República, presidente e diretores do Banco 
Central do Brasil, procurador-geral da República, chefes de mis-
são diplomática e titulares de outros cargos que a lei determinar; 

 ▪ autorizar operações externas de natureza financeira de interes-
se da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e 
dos municípios.

Cabe ao Plenário do Senado, por sua vez:

 ▪ fixar, por proposta do presidente da República, limites globais 
para o montante da dívida consolidada da União, dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios; 

 ▪ dispor sobre limites e condições para operações de crédito ex-
terno e interno da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, das autarquias e das demais entidades controladas 
pelo Poder Público Federal; 

 ▪ dispor sobre limites e condições para concessão de garantia da 
União em operações de crédito externo e interno; 

 ▪ definir limites e condições para o montante da dívida mobiliária 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; 

 ▪ sustar a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconsti-
tucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal; 

 ▪ aprovar, por maioria absoluta e voto secreto, a exoneração, de 
ofício, do procurador-geral da República antes do término de 
seu mandato;

 ▪ elaborar o próprio regimento interno; 

 ▪ dispor sobre a própria organização, o funcionamento, a polícia, 
a criação, a transformação ou a extinção de cargos, empregos e 
funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixar a respectiva 
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remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias; 

 ▪ eleger membros do Conselho da República; 

 ▪ avaliar a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional e o de-
sempenho das administrações tributárias da União, dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios.

2.4.3 Competências da Câmara dos Deputados

Segundo o art. 51 da Constituição Federal de 1988, cabe exclusiva-
mente à Câmara do Deputados do Brasil ou em conjunto com o Senado:

 ▪ autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de pro-
cesso contra o presidente, o vice-presidente da República e os 
ministros de Estado; 

 ▪ julgar e proceder à tomada de contas do presidente da Repúbli-
ca, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 
sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;

 ▪ elaborar o próprio regimento interno; 

 ▪ dispor sobre a própria organização, funcionamento, polícia, cria-
ção, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções 
de seus serviços e iniciativa de lei para fixar a respectiva remu-
neração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias; 

 ▪ eleger os membros do Conselho da República;

 ▪ aprovar, alterar e revogar leis, juntamente com o Senado;

 ▪ autorizar ao presidente da República a declaração de guerra; 
sustar atos do Poder Executivo.

Consoante o art. 80 da Constituição brasileira, o presidente da Câ-
mara dos Deputados é o segundo na linha de sucessão do presidente 
da República, após o vice-presidente. Aquele será convocado quando 
de impedimento ou vacância de ambos os cargos, para conferir mais 
legitimidade à decisão, pois deputados são considerados represen-
tantes do povo. Após ele, assumem o presidente do Senado Federal e o 
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

1 Há diferença entre projeto de lei e proposição de lei. O primeiro só pode ser apresentado pelo 
Governo, enquanto a segunda compete ao Congresso.
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3.1 Congresso dos Estados Unidos

A competição pelo controle do Congresso tem sido intensa nas últi-
mas décadas – assim como pela Presidência de cada uma das Casas – 
Câmara dos Representantes e Senado.

Na Câmara dos Representantes, o presidente é o oficial que a presi-
de, embora não o faça em todos os debates e sessões legislativas lá re-
alizados. Na maior parte das ocasiões, o presidente da Câmara define 
outro membro para presidir certo evento ocorrido na Casa. Este oficial, 
o qual presidirá determinada sessão parlamentar, senta-se na cadeira 
à frente da Câmara. Ele detém poderes como o de controlar a ordem 
segundo a qual os membros discursarão durante a sessão legislativa. 
Nenhum deputado pode discursar ou apresentar moção, a não ser pri-
meiramente autorizado pelo oficial-presidente. Compete-lhe ainda pu-
nir algum membro, caso considere que o representante tenha violado 
regras; a punição, porém, sujeita-se à aprovação por toda a Câmara 
dos Representantes.

O presidente também representa o principal líder do partido políti-
co majoritário na Casa, pois é escolhido em votação pelos componentes 
da Câmara e necessita da maioria absoluta (51%) para vencer o pleito. 
Desse modo, conta com a prerrogativa de escolher os presidentes das 
comissões da Câmara, definir quais comissões examinam leis, escolher 
a maioria dos membros da Comissão de Regras e todos os membros de 
qualquer Comissão de Conferência. Se a Presidência e o Congresso dos 
Estados Unidos forem controlados por distintos partidos políticos, o 
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presidente da Câmara poderá tornar-se líder da oposição de fato, oca-
sião em que poderá usufruir tal posição em prol de seu partido polí-
tico, dado que possui poderes significativos em relação a assuntos da 
Câmara dos Representantes.

A Constituição dos Estados Unidos não regula acerca dos poderes 
e das atribuições do presidente da Câmara, determinados pelas regras 
e pelos costumes da instituição. O presidente da Casa, além de ser seu 
líder, o é também do partido político ao qual pertence, geralmente o 
majoritário. O presidente, conforme o Ato da Sucessão Presidencial 
(1947), ocupa a segunda posição na linha de sucessão presidencial, ou 
seja, se o presidente americano renunciar, for a isso forçado, ou falecer 
durante o mandato, ele se situa atrás tão somente do vice-presidente da 
República para assumir a Presidência do país.

No que concerne ao Senado, a Constituição determina que a Presi-
dência da Casa será ocupada pelo vice-presidente dos Estados Unidos, 
com direito a voto. Ele, todavia, por convenção, raramente preside ses-
sões e debates no Senado, fazendo-o só em ocasiões importantes, tais 
qual a posse de novos senadores, ou em votações acirradas, quando seu 
voto pode ser crucial e determinante do resultado. Em função disso, o Se-
nado, conforme a Constituição, pode eleger um presidente temporário, 
que presida as sessões na ausência do vice-presidente, frequentemente 
o senador com mais experiência no cargo que pertença ao partido da 
maioria. Assim como o vice-presidente, o presidente temporário preside 
a poucas sessões da Casa, delegando a responsabilidade para senadores 
novatos do partido majoritário, a fim de que estes se acostumem com as 
regras e os procedimentos da instituição.

Esse oficial-presidente, o qual presidirá uma sessão legislativa, sen-
ta-se na cadeira à frente do Senado. Seus poderes, contudo, estão signi-
ficativamente limitados – age basicamente em atos secundários, como 
o anúncio de resultados de votações. Sua atribuição primordial consis-
te em controlar debates, chamando e autorizando senadores a discutir 
regras do Senado. Ademais, pode tomar decisões sob o argumento de 
violação a normas do Senado, embora tal decisão deva ser submetida à 
votação por todos os senadores. Logo, os poderes do oficial-presidente 
do Senado norte-americano resultam sensivelmente menores que os do 
presidente da Câmara dos Representantes.
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3.2 Cortes Generales da Espanha

3.2.1 Mesa, Junta de Porta-Vozes e Grupos 
Parlamentares das Câmaras

3.2.1.1 Mesa 

A Mesa constitui um dos mais representativos órgãos das Cortes 
Gerais espanholas. No Título Terceiro, Capítulo Primeiro, do Regu-
lamento Interno do Congresso, o art. 35 esclarece que a Mesa é o ór-
gão gestor e atua sob a autoridade e o sentido de seu presidente. Ela 
é assistida e assessorada pelo letrado maior, chefe dos serviços que 
responde ao presidente da Câmara. O art. 36, por sua vez, estabelece 
as seguintes funções desse órgão do Legislativo: especificar as datas 
em que se iniciam e terminam as sessões do Senado; determinar o ca-
lendário das atividades da sessão plenária e das comissões para cada 
período de sessões; descrever, conforme o Regulamento, os textos e 
os documentos de natureza parlamentar, decidindo sobre sua admis-
sibilidade e sua tramitação; outras funções conferidas pelas leis e pelo 
Regulamento atual.

O mesmo artigo dispõe que, quando uma decisão é adotada pela 
Mesa, no exercício das funções relacionadas no art. 36, e afeta direta-
mente um senador ou um grupo parlamentar, estes podem pedir a re-
consideração. No caso, a Mesa decide por resolução motivada, a qual, se 
não adotada unanimemente, pode ser objeto do disposto no art. 174 d.

Os mesmos Título e Capítulo do Regulamento falam sobre o presi-
dente e os vice-presidentes da Mesa. O art. 37 regula as competências 
do presidente do Senado. Cabe-lhe, na sua função, ser o porta-voz da 
Câmara e seu representante nato em todos os atos oficiais; convocar e 
presidir as sessões do Plenário do Senado, manter a ordem das discus-
sões, conduzir os debates e presidir a Mesa do Senado. Compete-lhe 
ainda convocar e presidir, quando considerar aconselhável, alguma 
comissão do Senado; anunciar a ordem do dia do Plenário do Senado; 
manter as comunicações com o Governo e as autoridades; assinar, com 
um dos secretários, as mensagens que a Casa necessita remeter. 

Possui como delegações, também, interpretar o Regulamento; 
substituir, segundo a Mesa da Comissão de Regulamento, as lacunas 
deste; zelar pela observância ao Regulamento, pela cortesia e pelos 
costumes parlamentares; aplicar as medidas relativas à disciplina 
parlamentar; exercer outras faculdades definidas na Constituição, 
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nas leis e no Regulamento. Além disso, o presidente exerce a autorida-
de suprema da Câmara no Palácio do Senado e nos outros edifícios que 
deste dependem; dita quantas medidas são necessárias para manter a 
ordem dentro de seu recinto e dá determinações aos funcionários e aos 
agentes civis de segurança (art. 38). Igualmente adota as providências 
necessárias sobre as pessoas do público que perturbam de qualquer 
modo a ordem nas tribunas ou nas galerias da Câmara, podendo até 
decretar a expulsão delas no ato. Caso a falta seja mais grave, ordena 
a detenção e a entrega às autoridades competentes (art. 39). Os vice-
presidentes, por sua ordem, assumem o posto do presidente, exercen-
do as funções deste, em caso de ausência, vacância ou impossibilidade 
deste (art. 40).

As delegações dos secretários são definidas no Título Terceiro, Ca-
pítulo Primeiro, Seção Dois. É da competência deles, conforme o art. 41, 
redigir e autorizar as atas das sessões plenárias, firmadas por dois deles, 
com o “de acordo” do presidente; encarregar-se de todas as comunica-
ções e documentos remetidos ao Senado; autorizar qualquer comunicação 
e certificação oficial emitidas pela Secretaria; computar os resultados das 
votações do Senado. Devem ainda assinar, um deles, com o presidente, as 
mensagens motivadas pelo previsto no art. 90.2 da Constituição (art. 41). 
A Mesa do Senado pode, a qualquer tempo, distribuir o desempenho das 
funções enumeradas no artigo precedente entre os secretários.

3.2.1.2 Junta de Porta-Vozes

A Junta de Porta-Vozes, outro órgão do Congresso espanhol, é in-
tegrada pelo presidente da Câmara e pelos porta-vozes dos grupos 
parlamentares existentes em cada momento (art. 43.1 do RS). Às reu-
niões, além dos porta-vozes dos diversos grupos parlamentares, po-
dem assistir um representante do Governo e até dois representantes 
dos grupos territoriais de um mesmo grupo parlamentar. Ademais, 
quando se trata de deliberar sobre alguma matéria que afeta especial-
mente alguma comunidade independente, poderão assistir todos os 
representantes dos grupos territoriais (art. 43.2 do RS). 

A Junta dos Porta-Vozes deve ser ouvida para a definição da rotina 
diária das sessões plenárias, o que é determinado pelo presidente, de 
acordo com a Mesa. Na ocasião, ouvem-se iniciativas parlamentares 
a respeito de diversos temas afetos à organização interna da Câmara, 
cuja resolução corresponde geralmente à Mesa ou à Presidência (art. 44 
do RS). Na prática, transformou-se em fórum no qual, sob a autoridade 
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do presidente do Senado, são expostas sugestões e observações sobre 
qualquer aspecto relacionado ao funcionamento da Câmara.

A Deputação Permanente, presidida pelo presidente do Senado, 
é composta por um mínimo de 21 membros, escolhidos proporcio-
nalmente ao número de componentes dos grupos parlamentares e à 
proposta deles aprovada pelo Plenário (art. 45 e seguintes do RS). 
Compete à Delegação Permanente solicitar sessão extraordinária do 
Plenário (art. 73, CE, e 70, RS) e zelar pelos poderes da Câmara quan-
do esta não estiver reunida, exercendo suas funções durante a disso-
lução até a constituição da nova Câmara (art. 78, CE).

3.2.1.3 Grupos Parlamentares

O Título Segundo do Capítulo Segundo do Regulamento normaliza 
a composição e a atuação dos grupos parlamentares e dos grupos ter-
ritoriais. De acordo com o art. 27, cada grupo parlamentar é compos-
to de no mínimo dez senadores. Nenhum deles pode tomar parte em 
mais de um grupo. Quando os componentes de um grupo parlamen-
tar, normalmente constituído, são reduzidos a menos de seis durante 
o transcurso da legislatura, o grupo se dissolve até o final do período 
de sessões em que ocorreu o fato. Os senadores que tenham concorrido 
nas eleições por um mesmo partido, federação, coalizão ou agrupa-
mento não podem formar mais de um grupo parlamentar. Cada grupo 
deve adotar uma denominação conforme com a usada por seus mem-
bros nas eleições. Os distintos grupos constituídos no Senado gozam 
total autonomia quanto a sua organização interna. Podem utilizar, em 
suas reuniões, as salas do Palácio do Senado, desde que a Presidência 
autorize o uso. 

Já o art. 28 do mesmo Título prescreve que, ao término de cin-
co dias úteis contados da constituição do Senado, os senadores que 
resolvam constituir um grupo parlamentar devem entregar à Presi-
dência da Câmara a relação nominal de quem o integra, subscrita 
por todos os integrantes do grupo com a indicação do nome deste e 
o do senador que atuará como seu porta-voz, bem como o de quem, 
eventualmente, o substituirá. No caso de senadores eleitos pelas 
Assembleias Legislativas ou pelos órgãos colegiados superiores das 
Comunidades Autônomas, aplica-se o acima disposto, mas compu-
tando-se, nesse caso, o prazo de cinco dias úteis a partir do encerra-
mento da apresentação das credenciais. A relação dos componentes 
dos grupos parlamentares é de conhecimento público.
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Conforme o art. 29, podem incorporar-se aos vários grupos criados 
os senadores que expressem esse desejo por escrito, dirigido à Presi-
dência da Câmara, com o visto do porta-voz do grupo correspondente. 
O art. 30 determina que os senadores que, nos prazos a que se refere 
o art. 28, não houverem integrado um grupo parlamentar de denomi-
nação específica passam a compor o grupo misto, cuja participação 
em atividades da Câmara será idêntica à dos restantes. O grupo mis-
to, convocado de fato pelo presidente da Câmara, informa àqueles os 
nomes de quem vai desempenhar a função de porta-voz nos termos 
análogos aos previstos no art. 28. O porta-voz do grupo misto, ou de 
qualquer destes últimos, comunica as incorporações efetuadas ao pre-
sidente da Câmara.

No art. 31, está determinado que, quando durante a legislatura 
se altera a quantidade de componentes de um grupo parlamentar, a 
representação deste nas comissões se ajusta à proporção que a cada 
momento lhe corresponda, segundo o número de seus membros. O 
art. 32, por sua vez, define que, dentro dos grupos parlamentares 
compostos por senadores eleitos no território ou por Assembleias 
Legislativas ou órgãos colegiados superiores de duas ou mais Co-
munidades Autônomas, podem constituir-se grupos territoriais; ne-
nhum senador, porém, pode integrar mais de um grupo territorial. 
Cada um destes é formado de pelo menos três senadores escolhidos 
pelo eleitorado do território ou designados pela Assembleia Legis-
lativa ou órgão colegiado superior da Comunidade Autônoma res-
pectiva. Os grupos territoriais podem intervir nos casos e na forma 
estabelecidos nos arts. 43 e 85 do Regulamento.

O art. 33 regula que os senadores que decidem formar grupos ter-
ritoriais devem entregar à Presidência da Câmara, por intermédio dos 
respectivos grupos parlamentares, a relação nominal de seus integran-
tes, subscrita por estes e pelo porta-voz do grupo parlamentar a que es-
tão adstritos, e indicar a denominação do grupo com referência expres-
sa ao território e ao partido, à federação, à coalizão ou ao agrupamento 
a que pertencem os componentes e o nome de seu representante, bem 
como o daquele que o substitui eventualmente. O art. 34 dispõe o se-
guinte: o Senado disporá aos grupos parlamentares uma subvenção 
cujo valor será fixado em função do número de seus componentes; o 
valor representará um complemento igual e fixo para todos. 
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3.3 Assembleias do Parlamento Francês

3.3.1 Mesa, Conferência de Presidentes, Administrado-
res e Grupos Políticos 

3.3.1.1 Mesa

No Parlamento francês, a Mesa constitui o órgão coletivo que, de-
pendendo da autoridade do presidente, regula a vida interna e dirige 
os trabalhos da Assembleia Nacional. Ela é formada atualmente por 
um presidente, seis vice-presidentes, três administradores (denomi-
nados questeurs) e 12 secretários (Capítulo III, art. 8, Regulamento da 
Assembleia Nacional). O art. 9 dispõe que, no curso da primeira sessão 
da legislatura, imediatamente depois das comunicações previstas nos 
arts. 2 e 3, o presidente por idade convida a Assembleia a realizar a elei-
ção de seu presidente. Este é escolhido por votação secreta na tribuna. 
Se a maioria absoluta dos votos não for alcançada nas duas primeiras 
votações, na terceira é suficiente a maioria relativa e, em caso de em-
pate, é eleito o candidato mais velho. Diversas pessoas escolhidas por 
sorteio procedem ao escrutínio dos votos, e o resultado é proclamado 
pelo presidente por idade. Este convida o presidente eleito a ocupar a 
cadeira presidencial imediatamente. 

Segundo o art. 10, os outros membros da Mesa são escolhidos no co-
meço de cada legislatura, durante a sessão seguinte à da eleição do presi-
dente, sem prejuízo de se submeterem à renovação em cada um dos  anos 
seguintes, à exceção do que precede a renovação da Assembleia, na ses-
são de abertura dos trabalhos legislativos. O presidente é atendido pelos 
seis membros mais novos do Parlamento, os quais executam as funções 
de secretários. A eleição dos vice-presidentes, dos administradores e dos 
secretários é efetuada procurando reproduzir na Mesa a composição po-
lítica da Casa. Os presidentes dos grupos parlamentares se reúnem com 
o fito de elaborar, por ordem de apresentação por eles acordada, a lista 
dos respectivos candidatos aos diversos cargos da Mesa. 

Ainda conforme o mesmo artigo, as candidaturas são entregues à Se-
cretaria-Geral da Assembleia meia hora, no mais tardar, antes do momento 
assinalado para a designação da abertura de cada uma das votações. Quan-
do, para cada um dos cargos da Mesa, o número de candidatos não exce-
de o de vagas a preencher, procede-se conforme o disposto na seção 3 do 
art. 26. Em caso contrário, se o número de candidatos é superior ao de 
cargos, a designação é feita mediante votação plurinominal majoritária.  
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Os votos colocados à disposição dos deputados não podem conter mais 
nomes que vagas a preencher em cada uma das votações. São válidos 
os votos emitidos que não contenham mais nomes que vagas a serem 
preenchidas. Na primeira e na segunda votações, são eleitos, segundo a 
ordem dos votos obtidos, os candidatos com maioria absoluta.

A despeito disso, se, para um ou vários cargos, mais candidatos ob-
tiverem a maioria absoluta do que o número de cargos vagos e, além 
disso, cada um obtiver o mesmo número de votos, realiza-se nova vo-
tação para essas posições. No terceiro turno, basta a maioria relativa 
e, em caso de empate, é eleito o candidato mais velho. Diversos escru-
tinadores escolhidos por sorteio contam os votos e o resultado é pro-
clamado pelo presidente; caso ocorra uma vacância, ela é coberta pelo 
mesmo procedimento. 

De acordo com o art. 12, uma vez escolhida a Mesa, o presidente 
da Assembleia notifica sua composição ao presidente da República, ao 
primeiro-ministro e ao presidente do Senado. O art. 14 do Capítulo IV 
trata das faculdades da Mesa da Assembleia Nacional da França: ela 
tem plenas faculdades para ordenar os debates da Assembleia, organi-
zar e dirigir todos os seus serviços como estabelecido no Regulamento. 
Determina também as condições em que personalidades podem se di-
rigir ao Plenário durante suas reuniões. Ela goza de autonomia finan-
ceira, conforme o art. 7 da Ordem no 58-1100, de 17 de novembro de 
1958, sobre o funcionamento das Assembleias Parlamentares.

A Mesa constitui algumas delegações com a finalidade de prepa-
rar determinadas decisões. Hoje, há seis delegações encarregadas de 
aplicar o Estatuto dos Deputados, definir as comunicações, tratar das 
atividades internacionais, examinar as questões referentes aos escri-
tórios parlamentares, examinar a admissibilidade financeira das pro-
postas de lei e coordenar os grupos de estudo. Cada uma dessas de-
legações é presidida por um vice-presidente, que assume o papel de 
proponente das conclusões de sua delegação perante a Mesa. A Mesa 
se reúne aproximadamente uma vez por mês. Cada reunião é seguida 
da publicação no Folhetim e no sítio da Internet da Assembleia da 
relação das decisões adotadas, algumas das quais são publicadas no 
Jornal Oficial.

Algumas atribuições desse órgão são determinadas pela Consti-
tuição: o segundo parágrafo do art. 26 sujeita à sua autorização toda 
medida de apreensão ou qualquer outra privativa ou restritiva de li-
berdade com respeito a um deputado; em caso de reforma da Consti-
tuição, a Mesa do Congresso é a da Assembleia (parágrafo 3o do art. 89). 
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Ademais, a Mesa detém competência geral em matérias de gestão 
da Assembleia; possui plenos poderes para ordenar seus debates e 
organizar e dirigir todos os seus serviços (seção 1 do art. 14 do Re-
gulamento). Certas faculdades são exercidas individualmente: os 
vice-presidentes substituem e representam o presidente; os adminis-
tradores se encarregam da gerência administrativa e financeira; os se-
cretários supervisionam as votações. A Mesa assume colegiadamente 
a representação da Assembleia nos atos externos, assim como inter-
preta e aplica o Regulamento, soluciona os incidentes de sessão de 
caráter mais sério e assegura tratamento igualitário com respeito à 
comunicação audiovisual. A organização dos serviços e o estatuto do 
pessoal são regulados pelas deliberações da Mesa.

3.3.1.2 Conferência de Presidentes

A Conferência dos Presidentes, cuja criação data de 1911, possui 
como principal competência intervir na definição do calendário dos 
trabalhos da Assembleia. Ao contrário da Mesa, não se origina dire-
tamente de votação dos deputados. Compõem-na de maneira impe-
rativa: o presidente da Assembleia Nacional, que a convoca e preside; 
os seis vice-presidentes; os presidentes das seis comissões permanen-
tes e, quando couber, o de uma comissão especial; os presidentes dos 
grupos, a quem se atribui, em caso de votação, “um número igual 
de votos ao dos membros de seu grupo” (seção 7 do art. 48 do Re-
gulamento). Na Conferência dos Presidentes as votações são escassas.  
O Governo é representado nela por um de seus membros, habitual-
mente o ministro responsável pelas relações com o Parlamento. 

Aparentemente, o papel que a Conferência desempenha desde 1958 
é tão somente de execução. No curso de sua reunião semanal, examina 
a ordem dos trabalhos do Plenário para a semana em curso e as se-
guintes. Nessa qualidade, é destinatária, mediante o presidente, dos 
pedidos de inclusão prioritária, formulados pelo Governo, na ordem 
diária da sessão plenária (seção 4 do art. 48 do Regulamento). Além 
disso, limita-se a formular propostas para complemento das discussões 
indicadas como prioritárias pelo Governo, que constitui a ordem do 
dia complementar.

Na reforma constitucional de 4 de agosto de 1995, está prevista uma 
sessão a cada mês reservada primeiramente a uma ordem do dia fixada 
pela Assembleia. A Conferência dos Presidentes escolhe a data dessas 
sessões e determina as normas de distribuição pelo conjunto dos grupos 
políticos. Compete também à Conferência fixar a data de discussão das 
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moções de censura quando apresentadas no prazo regulamentar para o 
uso da palavra na discussão legislativa e nos debates, bem como as nor-
mas de organização e o calendário detalhado da maratona legislativa. 

Fixa também as sessões semanais destinadas às perguntas orais cujo 
desenvolvimento organiza. Finalmente, a Conferência pode decidir a or-
ganização de certas votações nominativas solenes, entendidas no mo-
mento como mais favoráveis para a participação dos deputados (seção 1 
do art. 65 do Regulamento). O órgão representa um espaço de reunião e 
negociação entre os representantes de grupos e comissões e Governo, re-
presentado nela por um de seus membros, geralmente o ministro encarre-
gado das relações com o Parlamento. Afora as questões relativas à ordem 
do dia, sua reunião constitui oportunidade de evocar e solucionar os pro-
blemas imediatos que podem prejudicar o funcionamento da Assembleia, 
em particular ou no exercício de sua função deliberativa. Nessa qualidade, 
executa função considerável cuja importância tem se expandido.

3.3.1.3 Administradores (Questeurs)
Esse órgão foi extinto em 20 de dezembro de 1803. A partir da Ter-

ceira República, foi recriado com três administradores. Tradicional-
mente dois deles pertencem à maioria e o terceiro, à oposição; são res-
ponsáveis pelos serviços financeiros e administrativos (sob a direção 
da Mesa) e nenhum custo adicional é realizado sem a autorização deles 
(primeira seção do art. 15 do Regulamento). A Assembleia nomeia-os 
no começo de cada legislatura e, semelhantemente aos outros membros 
da Mesa, exceto o presidente, renova-os a cada ano em outubro, na 
sessão de abertura do período das sessões (primeira seção do art. 10 do 
Regulamento). Os três administradores, colegiadamente, responsabili-
zam-se pela gerência administrativa e financeira da Casa. A coordena-
ção de pessoal, equipamento, estacionamento, edifícios, restaurantes e 
quiosques de venda de bebidas, regimes de segurança social, pensões, 
dentre outros, encaixam-se dentro de seu espaço de competência. 

Seu papel é particularmente relevante no âmbito orçamentário – 
preparam e aprovam o orçamento da Assembleia, em conjunto com 
administradores do Senado e sob a presidência de um presidente do 
Tribunal de Contas, e assumem a consignação de gastos. Em conse-
quência da autonomia financeira das Casas Legislativas, os adminis-
tradores instruem as despesas sem se sujeitarem à aprovação de um 
interventor-geral do Estado, servidor do Executivo. Por delegação 
do presidente, os administradores zelam pela segurança do Palácio. 
Assim, organizam e controlam as modalidades de acesso e a circula-
ção dentro do Palácio, exercício particularmente delicado. 
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3.3.1.4 Grupos Parlamentares

A Constituição francesa, em seu art. 4o, trata somente dos par-
tidos e dos grupos políticos e não dos grupos parlamentares, os 
quais constituem a expressão organizada dos partidos no seio da 
Assembleia. Na Câmara dos Deputados, os grupos existem desde 
1910. Atualmente, o Regulamento Interno lhes consagra um capí-
tulo (Capítulo V, arts. 19 a 23) e os define como reunião de depu-
tados unidos “por afinidades políticas”.

Para constituir um grupo, é necessário atender a dois requisitos: 
reunir um número mínimo de deputados, estabelecido em 30 em 1959, 
e em 20 em 1988, e anexar ao termo de constituição do grupo “uma 
declaração política” assinada pelos membros que aderem a ele e apre-
sentada pelo presidente que eles mesmos escolheram. 

No início de cada legislatura, uma vez constituídos os grupos, o pre-
sidente da Assembleia reúne os presidentes destes para proceder à divi-
são da Sala das Sessões em tantos setores quantos grupos existirem.

Eles definem livremente sua organização, seu procedimento de reu-
nião e de votação, bem como seus procedimentos internos. Dispõem de 
locais próprios e de uma secretaria. Suas atribuições e suas faculdades 
foram se ampliando simultaneamente a seu desenvolvimento, embora 
de maneira desigual em função da disciplina do partido. 

Dessa maneira, o papel dos grupos é significativo em numerosas áre-
as referentes à organização e à operação do Congresso. O número de 
membros de cada grupo é levado em conta para determinadas nomea-
ções (Mesa, comissões, delegações e escritórios). Do mesmo modo se age 
para definir o tempo de uso da palavra nos debates, a distribuição das 
perguntas orais ou as explanações sobre as votações.

Os presidentes dos grupos, membros de pleno direito da Conferência 
dos Presidentes – na qual dispõem, em caso de votação, de um número 
de votos equivalente ao dos membros do grupo que presidem, contam 
ainda com grande número de prerrogativas no desenvolvimento do pro-
cedimento legislativo e na condução da Assembleia. 

Podem, por exemplo, solicitar por si, ou por um membro desig-
nado especialmente para tal fim, suspensão da sessão ou votação no-
minal. Podem igualmente requerer a verificação de quórum, direito 
a ser exercido individualmente. Detêm poderes de iniciativa para in-
cluir na ordem do dia determinados textos: resoluções sobre a criação 
de comissão de inquérito ou sobre projetos dos atos comunitários, 
propostas de lei discutidas na estrutura das sessões mensais de ini-
ciativa parlamentar.
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3.4 Congresso Nacional Brasileiro

3.4.1 Órgãos do Congresso Nacional

O Poder Legislativo no Brasil é exercido pelo Congresso Nacional, 
formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal (art. 44 
da CF/88). Os integrantes do Congresso Nacional, conhecidos ainda 
como congressistas ou parlamentares, são os senadores (represen-
tantes dos estados-membros) e os deputados (representantes do 
povo). Tanto o Congresso quanto cada uma de suas Casas represen-
tam o país como um todo.

O Congresso é constituído pela Mesa Diretora e pelo Plenário. O 
órgão deliberativo de direção do Congresso é a Mesa do Congresso Na-
cional, cuja composição é feita com membros da Mesa da Câmara dos 
Deputados e do Senado – sete  parlamentares, com mandato de dois 
anos. Cabe a esse órgão dirigir os trabalhos legislativos e os serviços 
administrativos do Parlamento nacional. 

3.4.2 Órgãos da Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados é composta pela Mesa Diretora, pelo Co-
légio de Líderes, pelas comissões – permanentes, temporárias, espe-
ciais ou de inquérito –, pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 
pela Procuradoria Parlamentar, pela Ouvidoria Parlamentar e pela Pro-
curadoria Especial da Mulher.

Compete à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados dirigir os 
trabalhos legislativos e os serviços administrativos da Casa. A Presi-
dência (um presidente e dois vice-presidentes) e a Secretaria (quatro 
secretários e quatro suplentes) formam a Mesa Diretora. Seus mem-
bros efetivos não podem integrar lideranças partidárias nem comis-
sões permanentes, especiais ou de inquérito, como rege o art. 14 do 
Regimento Interno.

As comissões são órgãos criados para grupos menores de parla-
mentares. Nelas se aprofunda o debate das matérias antes de serem 
submetidas ao exame pelo Plenário. As comissões podem ser perma-
nentes, temporárias, especiais, mistas ou de inquérito. Destaca-se que 
os trabalhos realizados pela Comissão de Legislação Participativa for-
necem à sociedade civil a possibilidade de acessar o sistema de pro-
dução das normas do ordenamento jurídico do país. Assim, organiza-
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ções civis e empresas podem apresentar diretamente ao Parlamento 
sua percepção sobre problemas, demandas e necessidades sociais.

Quanto ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, criado em ou-
tubro de 2001, é ele o órgão encarregado do procedimento disciplinar, 
o qual aplica penalidades quando do descumprimento das normas 
relativas ao decoro parlamentar na esfera da Câmara dos Deputados. 
Consiste em colegiado formado por 15 membros titulares e igual nú-
mero de suplentes, com mandato de dois anos, os quais não podem ser 
substituídos a qualquer tempo, como acontece nas outras comissões.

O Conselho é responsável, entre outras atribuições, por zelar pela 
observância aos preceitos éticos, cuidar da preservação da dignidade 
parlamentar e ainda responder a consultas da Mesa, das comissões e 
dos deputados sobre matéria de sua competência. Em caso de instau-
ração de processo disciplinar, esse órgão atua mediante provocação da 
Mesa da Câmara dos Deputados e dos partidos políticos com represen-
tação no Congresso Nacional. Em outras situações, por provocação das 
comissões e dos deputados. O Conselho de Ética possui regulamento 
próprio, que enumera os procedimentos a serem observados no pro-
cesso disciplinar, consoante o disposto no Código de Ética e de Decoro 
Parlamentar e no Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

O Colégio de Líderes representa o órgão de discussão e negociação 
política, essencial ao processo legislativo, porquanto torna exequível a 
conciliação entre os diferentes interesses das categorias representadas 
na Casa. Ele é composto pelos líderes da Maioria, da Minoria, dos par-
tidos, dos blocos parlamentares e do Governo. No Colégio, os depu-
tados, agregados em representações partidárias ou blocos parlamen-
tares, elegem seus líderes. Estes possuem as seguintes competências: 
encaminhar votações nas comissões e no Plenário, em que podem se 
expressar oralmente a qualquer momento da sessão, para falar sobre 
assunto de relevância nacional ou defender determinada linha política; 
indicar deputados para compor comissões técnicas e registrar candida-
tos para concorrer aos cargos da Mesa Diretora. 

À Procuradoria Parlamentar, por sua vez, cabe defender a Câmara, 
seus órgãos e seus membros perante a sociedade, em razão do exercí-
cio do mandato ou das atribuições institucionais. A Procuradoria Par-
lamentar, inspirada na Constituição de 1988, trabalha em colaboração 
com a Mesa, procede à defesa judicial e extrajudicial da Casa, por 
advogado, do Ministério Público ou da Advocacia-Geral da União, e 
requer publicidade reparadora, direito de resposta e de indenização 
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por dano moral ou material, caso algum órgão de comunicação vei-
cule matéria ofensiva à Casa ou a seus membros.

Esse órgão da Câmara é composto por onze membros, indicados 
pelo presidente da Câmara, com mandato de dois anos, e seu funciona-
mento é regido pelo art. 21 do Regimento Interno. A Procuradoria visa 
defender a Câmara dos Deputados, seus órgãos e seus integrantes no 
exercício do mandato ou das suas funções institucionais, quando atin-
gidos em sua honra ou imagem perante a sociedade, além de preser-
var a imagem da instituição e a integridade moral dos parlamentares. 
Para cumprir tais metas, a Procuradoria Parlamentar conta com corpo 
jurídico próprio. Após eleita, a Mesa da Câmara indica quatro de seus 
membros efetivos para se responsabilizarem, nos cargos de corregedor 
e corregedores substitutos, pela manutenção do decoro, da ordem e da 
disciplina no âmbito da Casa. O corregedor é quem preside inquérito 
que envolva deputado.

A Procuradoria Especial da Mulher tem a atribuição de receber e 
encaminhar aos órgãos competentes as denúncias e anseios da popu-
lação, mediante a discussão e aprovação de projetos de lei, projetos de 
emenda à Constituição e discussão de políticas públicas que venham 
garantir e assegurar os direitos já conquistados pelas mulheres.

A Ouvidoria Parlamentar, por seu turno, integra a Presidência da 
Câmara dos Deputados; foi criada para funcionar como canal de inter-
locução entre essa Casa e a sociedade. Suas atribuições fundamentais 
são estas: receber e examinar demandas dos cidadãos, encaminhá-las 
aos órgãos competentes, quando necessário, e principalmente respon-
der a todas as demandas formuladas pela sociedade civil. Mediante a 
Ouvidoria, o cidadão pode manifestar, à Câmara Federal, sua opinião, 
suas críticas, seus desabafos ou mesmo fazer sugestões que impliquem 
aprimoramento das atividades do Parlamento. 

As manifestações, quando ocorrem repetidamente, são encaminha-
das ao presidente da Casa, aos líderes dos partidos e aos parlamenta-
res, para que tenham ciência da opinião da sociedade civil sobre de-
terminado tema. À Ouvidoria cabe, ainda, orientar os cidadãos sobre 
projetos de lei em trâmite pela Casa, facilitando seu acesso a ela. Esse 
órgão é constituído de um ouvidor-geral e dois ouvidores substitutos, 
designados pelo presidente da Câmara, com mandato de dois anos, ve-
dada a recondução. As ações da Ouvidoria Parlamentar são divulgadas 
pelos órgãos de comunicação da Casa.
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3.4.3 Órgãos do Senado Federal

O Senado Federal conta com os seguintes órgãos: Mesa, Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar, Corregedoria Parlamentar, Procura-
doria Parlamentar, Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz  
e Plenário.

A Mesa do Senado é formada por um presidente, dois vice-presi-
dentes e quatro secretários, os quais, na ausência dos vice-presidentes, 
substituirão o presidente consoante uma numeração ordinal. Quando 
os secretários estiverem impedidos, serão substituídos por suplentes 
(quatro). Os integrantes da Mesa cumprirão mandato de dois anos, ve-
dada a reeleição para o período subsequente (§ 4o, art. 57, CF/88), e 
serão eleitos por escrutínio secreto, com exigência de maioria de votos 
e assegurada a participação proporcional das representações, quan- 
do possível.

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar objetiva fazer cumprir o 
Código de Ética e Decoro Parlamentar, instituído pela Resolução no 25, 
de 1993. Como na Câmara, o Conselho de Ética possui regulamento 
próprio, que enumera os procedimentos a serem observados no pro-
cesso disciplinar, consoante o disposto no Código de Ética e no Regi-
mento Interno do Senado Federal.

Esse Código prescreve os deveres fundamentais dos senadores, tais 
como defender os interesses populares e nacionais; exercer o cargo com 
honra, dignidade e respeito à vontade popular e às instituições demo-
cráticas; velar pela ordem legal e institucional do país e pelas institui-
ções representativas e democráticas; estar presente durante as sessões 
legislativas (ordinária e extraordinária) e nas sessões plenárias.

A Resolução no 17, de 1993, dispõe acerca da criação da Corregedo-
ria Parlamentar, composta de um corregedor e três corregedores subs-
titutos, eleitos da mesma forma que os outros membros da Comissão 
Diretora. Ao corregedor e aos substitutos compete cumprir as deter-
minações da Mesa relativas à segurança interna e à externa da Casa; 
zelar pela manutenção da ordem, da disciplina e do decoro na esfera 
do Senado; realizar sindicâncias sobre denúncias de ilícitos no Senado 
referentes a senadores. Ao corregedor cabe ainda baixar provimentos, 
a fim de evitar perturbações da ordem nas instalações da Casa, super-
visionando até a proibição de porte de arma.

Outro órgão do Senado, a Procuradoria Parlamentar (criada pela 
Resolução no 40, de 1995), objetiva, por determinação da Mesa Diretora 
e em conjunto com ela, promover a defesa do Senado, em face da 
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sociedade, se atingida a imagem e a honra do senador em função 
do exercício do mandato. Ela é constituída por cinco senadores, que 
cumprem mandato de dois anos, renováveis uma vez. É de competência 
da Procuradoria Parlamentar, entre outras, instaurar as medidas 
judiciais e extrajudiciais necessárias à reparação de danos decorrentes 
de matéria ofensiva ao Senado ou aos seus membros, veiculada pela 
imprensa ou por outros meios de comunicação, bem como encaminhar 
à Corregedoria tema que se relacionar a ofensa a senador.

O Senado Federal conta igualmente com o Conselho do Diploma 
Mulher-Cidadã Bertha Lutz, constituído a partir da Resolução no 2, 
de 2001, o qual é responsável por indicar cinco mulheres que tenham 
realizado algo de relevância em prol da defesa dos direitos da mu-
lher, a fim de que sejam agraciadas com o Diploma Mulher-Cidadã 
Bertha Lutz em cerimônia realizada em 8 de março, Dia Internacional 
da Mulher. O Conselho é formado por um senador de cada partido; 
eles escolherão, anualmente, entre seus membros, seu presidente (co-
ordenador dos trabalhos) e enviarão à Mesa do Senado os nomes das 
candidatas designadas por eles com o currículo de cada uma delas e 
a justificativa da opção.



Comissões  
dos Parlamentos

4
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4.1 Congresso dos Estados Unidos

De início as comissões eram requisitadas para elaborar projetos de 
lei depois que alguma matéria tivesse sido criticada ou até retirada da 
pauta de discussão; atualmente, porém, quase todas as leis norte-ame-
ricanas são conformadas pelas comissões ou pelas subcomissões, uma 
vez que ambas as Casas Legislativas criaram comissões permanentes 
para lidar com tópicos recorrentes ou legislação afeta a todo o Parla-
mento. Assim, o Congresso compartilha sua atribuição legislativa com 
eles, delegando-lhes as tarefas de redigir, revisar e supervisionar leis. 

Muitos projetos de lei e resoluções são automaticamente remeti-
dos à comissão responsável pela matéria e tanto a Câmara quanto o 
Senado consideram a adoção de medidas recomendadas por ela, o 
que torna difícil a implementação de ações desaconselhadas por de-
terminada comissão, sobretudo na Câmara dos Representantes. Em 
razão de sua relevância, o aparato das comissões é complexo – hoje 
existem cerca de 250 comissões e subcomissões instaladas nas duas 
Casas, além de grupos temporários e painéis.

Para assessorar as comissões, há uma equipe de 2.200 funcionários 
na Câmara e 1.200 no Senado. Eles desempenham fundamental papel na 
atuação das comissões: negociar com legisladores, lobistas, servidores pú-
blicos, além de montar estratégias políticas. Em determinadas situações, 
podem ainda viajar ao exterior para conduzir investigações em outros 
países, prestar auxílio nas decisões políticas, bem como executar o traba-
lho preparatório que pode conduzir a mudanças em políticas ou criação 
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de leis. Durante inquéritos, ajudam no recrutamento de testemunhas, 
no agendamento dos testemunhos, no acompanhamento de membros 
das comissões quando eles vão proceder a esclarecimentos, anúncios e 
negociação de compromissos. 

As equipes de assessoria podem recorrer a três agências legislati-
vas de suporte (Congressional Research Office, General Accounting Office,
Congressional Budget Office) para obter informações, análises, opções po-
líticas e pesquisar projetos. Essas agências, diversamente das assessorias, 
operam sob rígidas normas de impessoalidade e imparcialidade. Com-
postas de especialistas, oferecem ao Congresso profissionais de talento 
para críticas equivalentes aos encontrados em universidades, grupos es-
pecializados e empresas executivas.

A mais significativa diferença entre as comissões consiste na defini-
ção de sua natureza: autorizadora ou fiscal. A maioria delas pertence 
à primeira categoria; assim, delineiam a essência de políticas (sujeitas 
à aprovação pela Câmara, é claro) e responsabilizam-se pela fiscaliza-
ção de agências executivas a fim de se certificar como as políticas vêm 
sendo conduzidas. O segundo tipo de comissão, como a própria de-
nominação revela, exerce papel de fiscalização de gastos, inclusive de 
campanhas políticas, e cumprimento de ações governamentais. 

Atualmente, funcionam no Parlamento as seguintes comissões com 
as respectivas jurisdições:

 ▪ Comissão de Agricultura: adulteração de grãos, pestes de inse-
tos, proteção a aves e animais em reservas florestais; agricultura 
em geral; química industrial; estações de experimentos em agri-
cultura; pesquisas agrícolas; educação e serviços extensivos re-
lativos à agricultura; produção de grãos, marketing, estabilidade 
dos preços de produtos agrícolas, commodities; indústria pecuária 
e doenças de animais; conservação do solo; crédito e segurança 
agrícolas; fiscalização de produtos pesqueiros, animais, aves do-
mésticas; reflorestamento em geral, reservas florestais; nutrição 
humana; engenharia agrícola; desenvolvimento rural; indústria 
de plantas e solos; conservação de águas relacionada ao Depar-
tamento de Agricultura;

 ▪ Comissão de Propriedade: apropriação de receitas oriundas de 
impostos governamentais; rescisões e apropriações contidas em 
atos de apropriação; transferências de recursos não utilizados; 
projetos de lei e resoluções emitidas por outras comissões que 
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determinam novos poderes legais como definido na seção 3 do 
Ato Orçamentário do Congresso;

 ▪ Comissão de Armamento: depósitos de munição; fortes; arse-
nais e reservas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica; de-
fesa nacional em geral; conservação, desenvolvimento e uso de 
petróleo e reservas de óleo de argila; Departamento de Defesa, 
incluindo Exército, Marinha e Aeronáutica; canais interoceâni-
cos; Academia da Marinha Mercante e Academias Marítimas de 
Estado; energia nuclear e recursos militares; inteligência tática 
relativa a atividades do Departamento de Defesa; assuntos de 
segurança nacional referentes à Marinha Mercante, inclusive as-
sistência financeira para construção e instalação de navios, ma-
nutenção da frota norte-americana, indústria de manutenção de 
navios, cabotagem, escritórios da Marinha Mercante; pagamen-
to, promoções e aposentadoria de membros das Forças Armadas; 
pesquisa científica relativa a armamentos; estrutura e composi-
ção das Forças Armadas; habitação de soldados e marinheiros; 
material estratégico necessário à defesa nacional;

 ▪ Comissão de Orçamento: resoluções orçamentárias concorrentes 
como definido na seção 3 do Ato Orçamentário do Congresso de 
1974, outras matérias afetas à comissão determinadas nos Títulos 
III e IV do mesmo Ato e outras medidas orçamentárias para o 
Governo dos Estados Unidos; procedimentos orçamentários em 
geral; estabelecimento, extensão e controle do orçamento federal;

 ▪ Comissão de Educação e Trabalho: trabalho infantil; Gallaudet 
University e Howard University and Hospital; trabalho de pre-
sidiários e exportação de bens por eles produzidos; programas 
de merenda escolar; padrões trabalhistas, estatísticas; educação e 
trabalho em geral; mediação e arbitragem de disputas trabalhis-
tas; regulamento e prevenção de importação de trabalhadores 
estrangeiros contratados; compensações para empregados; rea-
bilitação vocacional; bem-estar de mineradores; programas de 
incentivo ao labor; salários e jornada diária de trabalho;

 ▪ Comissão de Energia e Comércio: pesquisa biomédica; proteção 
ao consumidor; saúde; energia interestadual; comércio de ener-
gia interestadual e internacional; exploração, produção, estoque, 
abastecimento, marketing, preços, regulação de recursos energéti-
cos de toda natureza; conservação dos recursos energéticos; da-
dos sobre energia; geração e marketing de energia; transmissão de 
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energia; definição de preços da energia; administração do Depar-
tamento de Energia e das funções da Comissão Federal Regula-
dora de Energia; políticas de energia nacionais; saúde pública e 
quarentena; regulação da indústria doméstica de energia; viagem 
e turismo;

 ▪ Comissão de Serviços Financeiros: bancos, depósito bancário, 
políticas monetárias federais; estabilidade econômica;  renego-
ciação, controle dos preços de commodities, aluguéis e serviços; 
auxílio financeiro ao comércio e à indústria; seguros e garan-
tias em geral; finanças internacionais; organizações monetá-
rias, financiamentos internacionais; desenvolvimento urbano; 
seguridade e câmbio; moeda e crédito, ouro e prata, emissão de 
moeda, cunhagem de moedas, valorização do dólar; habitação 
pública e particular;

 ▪ Comissão de Assuntos Externos: relações dos Estados Uni-
dos com outras nações em geral; empréstimos internacionais; 
aquisição de terras e construção de embaixadas e delegações 
americanas em outros países; controle de exportações, incluin-
do a não proliferação de tecnologia nuclear; estabelecimen-
to das fronteiras entre os EUA e outros países; acordos sobre  
commodities internacionais; congressos e conferências internacio-
nais; educação internacional; serviço diplomático; intervenções 
externas e declaração de guerra; medidas relativas a intercâmbio 
comercial com nações estrangeiras e salvaguarda dos interesses 
americanos no exterior; políticas econômicas internacionais; pro-
teção a cidadãos americanos no exterior e expatriação; neutrali-
dade; negociação com inimigos; Organização das Nações Uni-
das; Cruz Vermelha norte-americana;

 ▪ Comissão de Segurança Nacional: políticas de segurança nacio-
nal; organização e administração do Departamento de Seguran-
ça Nacional; funções do Departamento de Segurança Nacional – 
fronteiras e segurança portuária, alfândega, disseminação de in-
formações sobre segurança, responsabilidade e preparação inter-
na contra atos terroristas, segurança dos transportes; 

 ▪ Comissão de Administração da Casa: empenho de recursos para 
pagamento dos salários dos membros das comissões e das des-
pesas; recursos da Casa; autorização de despesas efetuadas por 
membros, delegados e empregados das comissões, oficiais e es-
critórios de administração da instituição; auditagem de quaisquer 
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despesas subscritas; contratação de pessoas, incluindo equipes 
das comissões e das subcomissões e palestrantes; biblioteca do 
Congresso, biblioteca da Câmara, pinturas, estátuas, aceite ou 
troca de objetos de arte para o Capitólio (sede do Congresso); jar-
dim botânico; aquisição de livros e manuscritos; Instituto Smith-
soniano e incorporação de instituições similares: gastos descritos 
e subscritos; Comissão Franking; impressão e restauração dos ar-
quivos do Congresso; despesas gerais da Casa; transferência de 
escritórios de membros, delegados, comissionário residente e co-
missões; destinação de textos e documentos não utilizados; elei-
ção do presidente, dos vice-presidentes, dos membros, dos se-
nadores, dos delegados, ou do representante residente; práticas 
de corrupção; eleições contestadas; credenciais e qualificações e 
eleições federais em geral; serviços da Casa, incluindo o restau-
rante da Câmara, o estacionamento; administração do prédio da 
Câmara e do Capitólio; viagens dos membros das comissões, dos 
delegados e do representante residente; levantamento e presta-
ção de contas de contribuições de campanhas para candidatos a 
deputado, delegado ou representante residente; aposentadoria 
e outros benefícios de membros, delegados e representante resi-
dente, oficiais e empregados do Congresso;

 ▪ Comissão de Justiça: procedimentos judiciários civis e criminais; 
prática e processo administrativo; divisão proporcional de repre-
sentantes; falência, motim, espionagem e falsificação; liberdades 
civis; emendas constitucionais; execução de leis criminais; cor-
tes e juízes federais e juízes e cortes locais nos territórios e nas 
possessões; política de imigração e não fronteiriças; acordos inte-
restatais em geral; reivindicações contra os Estados Unidos; reu-
niões do Congresso, atendimento a membros, delegados e repre-
sentante residente; penitenciárias nacionais; patentes e Escritório 
de Patentes e Registros, direitos autorais e marcas registradas; 
sucessão presidencial; proteção de negócios e comércio contra 
restrições ilegais e monopólios; revisão e codificação dos Esta-
tutos dos Estados Unidos; Estado e linhas de limite territoriais; 
atividades subversivas que afetam a segurança internacional dos 
Estados Unidos;

 ▪ Comissão de Recursos Naturais: pesca e vida selvagem, inclusive 
pesquisa, restauração, proteção e conservação; reserva florestal e 
parques nacionais de domínio público; confisco e trato de terras 
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e propriedades estrangeiras, incluindo as de terras minerais; pes-
quisa geológica; acordos de pesca internacionais; acordos relati-
vos a partilha de águas para irrigação; irrigação e recuperação, 
inclusive provisão de água para recuperação e direito de uso 
de terras públicas para projetos de irrigação; aquisição de ter-
ras particulares quando necessário para finalizar projetos da 
irrigação; americanos nativos em geral, incluindo cuidado com 
arrendamento de terras de americanos nativos e medidas especí-
ficas relacionadas a reivindicações dos que foram pagos fora dos 
Fundos de Americanos Nativos; possessões insulares dos Esta-
dos Unidos em geral (exceto aquelas que afetam o rendimento 
e apropriações); parques militares e campos militares, cemité-
rios nacionais administrados pela Secretaria do Interior, parques 
dentro do distrito de Columbia e construção dos monumentos 
à memória de pessoas; leis de propriedade de terras minerais e 
reivindicações sobre minerais debaixo do solo; recursos minerais 
em terras públicas; interesses minerais em geral; escolas de mi-
neração e estações experimentais; assuntos relativos à Marinha, 
incluindo supervisão e controle da zona litorânea (à exceção de 
medidas relacionadas a óleo e outros poluidores de águas nave-
gáveis); oceanografia; conservação de petróleo em terras públi-
cas e conservação da fonte do rádio nos Estados Unidos; preser-
vação de ruínas pré-históricas e objetos do interesse de domínio 
público; terras públicas em geral, incluindo escrituração, direito 
de uso para fim específico e campos de pastagem; relações dos 
Estados Unidos com americanos nativos e as tribos norte-ameri-
canas; oleoduto Trans-Alaska (exceto tarifação);

 ▪ Comissão de Controle e Reforma do Governo: serviço civil fe-
deral, incluindo o corpo de funcionários intergoverna mental; 
status dos oficiais e dos empregados dos Estados Unidos, in-
cluindo seus benefícios, classificação e aposentadoria; assuntos 
municipais do distrito de Columbia em geral (à exceção das 
apropriações); redução da burocracia federal; medidas da gerên-
cia e contabilidade do Governo em geral; feriados e celebrações; 
economia global, eficiência, controle de operações e atividades do 
Governo, incluindo aquisições federais; arquivos nacionais; popu-
lação e demografia geral, incluindo o censo; serviço postal geral, 
incluindo transporte dos correios; informação e registros públicos; 
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relacionamento do Governo Federal com estados e municípios 
em geral; reorganização do Executivo do Governo;

 ▪ Comissão de Normas: regras e regras comuns (além das relati-
vas ao Código de Conduta Oficial) e ordem de trabalhos da Casa; 
recessos e prorrogação de trabalhos finais do Congresso; 

 ▪ Comissão de Ciência e Tecnologia: toda a pesquisa em energia, 
desenvolvimento e demonstração e projetos afins, propriedade 
e controle de todos os laboratórios federais de energia não mi-
litares; desenvolvimento e pesquisa astronáutica incluindo re-
cursos, pessoal, equipamento e facilidades; pesquisa e desenvol-
vimento da aviação civil; pesquisa e desenvolvimento do meio 
ambiente; pesquisa marinha; aplicação comercial da tecnologia 
de energia; Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, padroni-
zação de pesos e medidas e sistema métrico; Administração do 
Espaço Nacional e da Aeronáutica; Conselho Nacional Espacial; 
Fundação Nacional de Ciência; Serviço de Meteorologia; espa-
ço exterior, incluindo a sua exploração e seu controle; bolsas de 
estudo científico; pesquisa científica, desenvolvimento, demons-
tração e projetos afins; 

 ▪ Comissão de Empresas de Pequeno Porte: auxílio e proteção a 
empresas de pequeno porte, incluindo auxílio financeiro, flexi-
bilidade das leis e redução da burocracia; participação de micro-
empresas em iniciativas federais e contratos com o Governo; 

 ▪ Comissão de Padrões de Conduta: Regulamento de Conduta do 
Congresso;

 ▪ Comissão de Transporte e Infraestrutura: proteção da costa, 
incluindo serviço de salvaguarda, salvamento, resgates, faróis, 
navios de auxílio, navios abandonados no oceano, Academia de 
Guarda Costeira; gerência federal de emergências e desastres na-
turais; controle de inundação e melhoramento de rios e portos; 
canais insulares; inspeção de embarcações da Marinha Mercante, 
luzes e sinais, equipamento salva-vida e proteção contra incên-
dio em embarcações; navegação e leis que se relacionam a isso, 
incluindo a pilotagem; registro e licenciamento de embarcações 
e barcos pequenos; normas internacionais para impedir colisões 
no mar; edifício do Capitólio e edifícios de escritório do Senado 
e da Câmara; construção e manutenção de estradas em geral e 
das estradas postais (à exceção das apropriações afetas a elas); 
construção ou reconstrução, manutenção e cuidado dos edifícios 
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e das terras do jardim botânico, da biblioteca do Congresso e do 
Instituto Smithsoniano; Marinha Mercante (à exceção dos aspec-
tos de sua segurança nacional); compra dos locais e construção de 
agências de correios, agências alfandegárias, Tribunais Federais 
e edifícios governamentais no distrito de Columbia; óleo e outros 
poluidores de águas navegáveis, incluindo águas do interior, 
litorâneas e do oceano; assuntos afetos a marinha, incluindo o 
controle e a fiscalização da zona litorânea, como se relacionam 
ao óleo e outros agentes poluidores de águas navegáveis; edi-
fícios públicos e terras ocupadas ou melhoradas dos Estados 
Unidos em geral; serviços públicos para o benefício da navega-
ção, incluindo pontes e represas (à exceção de pontes e repre-
sas internacionais); agências reguladoras do transporte (exceto 
a Administração da Segurança de Transportes); estradas e sua 
segurança; transporte, incluindo aviação civil, estradas de fer-
ro, transporte marítimo, fluvial, segurança do transporte (exceto 
seguro automotivo e funções de segurança do transporte afetas 
ao Departamento de Segurança Interna), infraestrutura do trans-
porte, serviços de transporte e desativação de ferrovias e desem-
prego (exceto medidas sobre receitas relativas a isso); turbinas 
movidas a água;

 ▪ Comissão de Assuntos Relativos a Veteranos: medidas para ve-
teranos em geral; cemitérios nos Estados Unidos em que vetera-
nos de toda guerra ou conflito estão ou podem ser enterrados, 
nos Estados Unidos ou no exterior (exceto administrados pela 
Secretaria do Interior); benefícios, vantagens, reabilitação voca-
cional e capacitação dos veteranos; seguro de vida emitido pelo 
Governo em recompensa ao serviço nas Forças Armadas; pen-
são por participação em todas as guerras dos Estados Unidos, 
geral e especial; reinserção dos veteranos na vida civil; auxílio 
civil a veteranos; hospitais dos veteranos, cuidado médico e tra-
tamento deles; 

 ▪ Comissão de Procedimentos Internos: rendimentos alfandegá-
rios; recolhimento em distritos e portos de entrada e saída de 
bens; acordos de comércio recíprocos; medidas sobre rendimen-
tos em geral; medidas sobre receitas relacionadas às possessões 
insulares; débito de empréstimos dos Estados Unidos, sujeito 
à última frase da Cláusula 4 (f); depósito de dinheiro público; 
transporte de bens taxáveis; isenção de imposto para fundações 
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e fundos humanitários e de caridade; seguridade social nacional 
(salvo cuidados com a saúde e facilidades de programas susten-
tados por rendimentos de deduções de folha de pagamento e 
programas de incentivo ao emprego). 

Com respeito à composição e à relevância das comissões, senado-
res e representantes procuram, fora delas, missões que promovam seus 
objetivos de carreira: política de influência pública alavanca a reeleição 
na Câmara. São cobiçados especialmente assentos nas comissões mais 
prestigiadas, que tratam de despesas (apropriações, taxação, procedi-
mentos internos, finanças do Senado), programas internos (normas da 
Casa) e política estrangeira (especialmente relações estrangeiras do 
Senado). Legisladores individuais, porém, abrigam frequentemente 
objetivos especiais relacionados a suas experiências ou necessidades 
eleitorais; lobistas de latifúndios do Oeste gravitam nas Comissões de 
Agricultura, e assim por diante.

As atribuições das comissões são recomendadas pelos painéis espe-
ciais dos quatro partidos congressionais (isto é, democratas e republi-
canos da Câmara e democratas e republicanos do Senado), ratificadas 
por convenções partidárias e aprovadas então pelas instituições legis-
lativas. Dentro do possível, os líderes de partido tentam satisfazer a 
desejos dos membros na hora de especificar atribuições. Conferem es-
pecial atenção às necessidades de representantes novos e membros dos 
distritos mais competitivos, que necessitam de auxílio para assegurar 
a reeleição. Para preencher assentos nas comissões mais importantes, 
líderes de legendas são constantemente instados a honrar grupos re-
gionais ou ideológicos dentro delas. 

Uma vez designados para determinada comissão, os membros pos-
suem normalmente direito de ser renomeados e permanecer até a ter-
ceira idade, de acordo com seus trabalhos ininterruptos na comissão. 
Tal constitui a regra “recomendada” da antiguidade, a qual nem é nor-
ma nem exigência formal. O sistema minimiza o conflito, contribuindo 
para a seleção automática de líderes de comissão, incentivando o pro-
fissionalismo e desanimando transferências de uma comissão a outra. 
Realça ainda a independência do Congresso – força presidentes a tratar 
líderes de comissões como virtualmente intocáveis. Alguns críticos à 
antiguidade argumentam que o sistema espanta talentos e iniciativas 
de legisladores mais novos, pois adia seus projetos de liderança, a qual 
recai sobre membros velhos e às vezes ineficazes. O fato pode isolar 
mais o poder dentro das duas Casas, dificultando o do partido.
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As reformas realizadas nos anos 1960 e 1970 eliminaram antigas 
vantagens: as regras da comissão limitam o poder dos presidentes e 
fornecem soluções para comportamentos arbitrários.

As comissões detêm significativo controle sobre a agenda legislati-
va: aproximadamente nove de cada dez projetos de lei apresentados e 
encaminhados a uma delas não avançam no processo legislativo. Mui-
tas não representam as Casas como um todo. Tendem a atrair aqueles 
legisladores mais interessados nas matérias atinentes à comissão do 
que aqueles cuja experiência ou exigências do eleitorado os predis-
põem a defender políticas e programas tratados pela comissão. Interes-
ses dos membros podem influenciar a tomada de decisão da comissão 
quanto a favorecer programas ou clientes.

O papel das comissões, com referência a sua Casa e aos partidos po-
líticos, tem gerado vibrantes debates acadêmicos, dos quais resultaram 
três teorias. Uma delas se refere à perspectiva de institucionalização 
da conspiração, que retrata as comissões como unidades subornáveis e 
autônomas, capazes de controlar resultados da política dentro de suas 
jurisdições. O sistema de comissões representa espaço para a sedimen-
tação do “bairrismo” e da trama política. Outra teoria defende a ideia 
de que, sob o ponto de vista dos líderes, comissões são antes de tudo 
agentes para os entes os quais as criaram. Nas deliberações, elas con-
sideram constantemente as preferências de seus membros, cientes de 
que o Congresso pode emendar ou rejeitar relatórios de comissão ou, 
se necessário, aboli-los ou reestruturá-los. Por fim, há a ótica dos par-
tidos minoritários de que membros funcionam como representantes 
das convenções partidárias que os elegeram. Todos eles se beneficiam 
do sucesso eleitoral de seu partido, o qual, por seu turno, depende da 
habilidade da convenção para articular e decretar a plataforma do par-
tido. Assim, estes apontam membros leais para comissões e punem 
aqueles que ignoram suas exigências.

A partir daí, pode-se constatar que comissões não trabalham exa-
tamente do mesmo modo. Cada uma possui ambiente externo origi-
nal; internamente, reflete a mescla única dos membros, as ideologias 
e os estilos decisórios. Respondem ainda aos modos e aos procedi-
mentos das Câmaras maiores: Senado e Casa dos Representantes. As 
que tratam de assuntos técnicos possuem mais espaço para ação do 
que aquelas que examinam temas afetos a interesses populares. 

As comissões diferem quanto à extensão das jurisdições que podem 
ser compartilhadas por rivais. Algumas são palco para batalhas entre in-
teresses grupais; outras são praticamente ignoradas por lobistas. Certas 
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comissões lidam com destacadas agências governamentais; outras 
enfrentam as fracas ou as divididas ou nenhuma delas. Muitas co-
missões ou subcomissões estabelecem firmes alianças com agências 
executivas e importantes grupos de pressão, constituindo um dos 
ângulos dos denominados “triângulos de ferro” ou dos subgrupos 
responsáveis pela elaboração da política interna.

4.2 Câmaras das Cortes Generales da Espanha

4.2.1 Introdução

As comissões, nas Cortes Gerais da Espanha, são compostas por nú-
mero proporcional de congressistas em função da importância numéri-
ca dos diversos grupos parlamentares; são de dois tipos: permanentes 
e de investigação ou especiais. O Regulamento do Senado, em seu Ca-
pítulo Quarto, Título Terceiro, Seção Primeira, trata das normas gerais 
sobre as comissões. 

As comissões permanentes podem ser legislativas ou não legisla-
tivas. As comissões legislativas são as seguintes: Comissão Geral das 
Comunidades Autônomas; Constitucional; de Assuntos Exteriores; Jus-
tiça; Defesa; Economia e Fazenda; Interior; Desenvolvimento; Educação; 
Política Social e Esporte; Trabalho e Imigração; Indústria, Turismo e Co-
mércio; Meio Ambiente, Agricultura e Pesca; Administração Pública; 
Cultura; Saúde e Consumo; Habitação; Ciência e Inovação; Igualdade; 
Entidades Locais e Cooperação Internacional para o Desenvolvimento.

As comissões não legislativas representam as que, por possuírem 
tal natureza, devem ser constituídas em razão de disposição legal. 
Estas são as não legislativas: de Regulamento; Incompatibilidades; 
Solicitações; Petições; Assuntos Ibero-Americanos; Nomeações. Serão 
comissões de investigação ou especiais aquelas criadas para atingir 
determinado objetivo.

As comissões permanentes legislativas e não legislativas executam 
suas funções sem prejuízo da competência atribuída à Comissão Geral 
das Comunidades Autônomas. Estas são constituídas para uma legis-
latura, e as de investigação ou especiais, até finalizarem os trabalhos 
para o qual foram criadas (art. 50).

As comissões são compostas por quantidade de membros designados 
pelos grupos parlamentares proporcionalmente ao número de seus mem-
bros na Câmara. Em todas elas, haverá pelo menos um representante de 
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cada grupo parlamentar. A Mesa, após ouvir a Junta de Porta-Vozes, 
fixa o número total dos membros das comissões e sua distribuição pro-
porcional entre os grupos parlamentares na primeira reunião de cada 
período das sessões, considerando o número dos componentes dos 
diversos grupos no mesmo dia (art. 51). Na Comissão Geral das Co-
munidades Autônomas, cada grupo parlamentar designa o dobro dos 
membros que correspondem às demais comissões (art. 51).

O art. 52 dispõe que, depois da constituição do Congresso, dentro 
do prazo determinado pelo presidente, os grupos parlamentares comu-
nicam por escrito quais de seus membros devem integrar as diferentes 
comissões, considerando o disposto no artigo precedente. Além disso, 
as comissões devem constituir-se nos dez dias seguintes ao término do 
prazo para designação de seus membros (art. 53); na primeira reunião, 
elegem a Mesa, composta por alguns de seus membros e formada por 
um presidente, dois vice-presidentes e dois secretários. As normas es-
tabelecidas para a eleição da Mesa se assemelham às da Câmara, com 
a ressalva de que, para a eleição dos secretários, um único nome será 
escrito no papel do voto. 

O art. 54 prega que a distribuição do trabalho entre as comissões 
é efetuada pela Mesa da Câmara. Em caso de dúvida, a decisão é de 
responsabilidade do Plenário do Senado. O mesmo critério é aplicado 
quando uma comissão estabelece um conflito de competência, positivo 
ou negativo.

4.2.2 Comissão Geral das Comunidades Autônomas 

O Título Terceiro, Capítulo Quarto, Seção II, versa sobre a Comissão 
Geral das Comunidades Autônomas. A Mesa dessa comissão é integra-
da por um presidente, dois vice-presidentes e quatro secretários, sendo 
observadas para sua eleição as mesmas regras estabelecidas para a elei-
ção da Mesa do Senado (art. 55). A Comissão Geral detém as seguintes 
funções (art. 56): iniciar quaisquer trâmites informativos, de estudo, ou 
dar seguimento a matérias de natureza econômica que considere opor-
tunas acerca das competências das Comunidades Autônomas; infor-
mar sobre o conteúdo de alguma iniciativa a ser examinada no Senado. 
Caso se trate de projetos ou propostas de lei, a comissão tem de emitir 
seu posicionamento a respeito deles no período entre a publicação de 
que fala o art. 104.1 e a finalização do prazo das emendas que a Mesa 
do Senado determina para sua tramitação, de acordo com o art. 107. 

Além disso, deve tomar conhecimento dos acordos que as Comu-
nidades Independentes celebram entre si para a gestão e a prestação 
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de serviços de sua competência, bem como pronunciar-se sobre a au-
torização que as Cortes Generales podem outorgar para a celebração de 
acordos de cooperação entre as Comunidades Independentes, nos ter-
mos do art. 138. Também deve ser informada pelo Governo dos proce-
dimentos formalizados perante o Tribunal Constitucional contra nor-
mas ou atos das Comunidades Autônomas e receber informe periódico 
do Governo a respeito de conflito entre o Estado e as Comunidades 
Autônomas.

Cabe ainda à Comissão Geral receber informação e conhecer os 
acordos promovidos nos órgãos de cooperação e coordenação bilateral 
ou multilateral existentes entre o Governo e as Comunidades Indepen-
dentes, em especial o Conselho de Política Fiscal e Financeira; promo-
ver a cooperação e a coordenação entre as administrações públicas di-
versas nas matérias de sua competência, favorecida a colaboração entre 
elas e a definição de espaços específicos para o encontro; propor aos 
poderes públicos recomendações sobre questões de sua competência.

Compete-lhe igualmente informar iniciativas de atribuição das Cor-
tes, em matérias de competência estatal, a todas ou a algumas Comu-
nidades Independentes sobre a faculdade de ditarem, para si, normas 
legislativas, obedecendo à estrutura de princípios, bases e diretrizes 
fixadas por lei estatal. Sem danos à competência dos Tribunais, nem de 
que em cada marco se estabeleçam modalidades específicas de controle 
pelas Cortes Gerais das normas legislativas das Comunidades Inde-
pendentes, a Comissão das Comunidades assumirá funções para seu 
funcionamento e controle.

Também cabe a essa comissão informar as iniciativas segundo as 
quais o Estado decidir transferir ou delegar às Comunidades Autôno-
mas faculdades correspondentes a matérias de titularidade do Estado, 
assim como sobre o controle destas a que se reserva o Estado. Informar 
projetos de lei em que se estabeleçam os princípios necessários para 
harmonizar as disposições normativas das Comunidades Independen-
tes, nos termos do art. 150.3 da Constituição, bem como as iniciativas 
do Governo encaminhadas para requerer autorização do Senado a fim 
de adotar as medidas necessárias para forçar uma Comunidade Inde-
pendente a cumprir suas obrigações constitucionais e legais, ou impe-
dir sua atuação quando atente gravemente contra o interesse geral da 
Espanha, conforme o disposto no art. 155.1 da Constituição e no 189 do 
Regulamento.

A Comissão Geral deve ainda comunicar iniciativas do Governo a 
respeito da proposta de dissolução dos órgãos das Corporações Locais, 
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sob o argumento de que sua gestão representa sério prejuízo aos inte-
resses gerais, ou o descumprimento de suas obrigações constitucionais 
e legais. Informar a dotação, a distribuição e a regulação do Fundo de 
Compensação Interterritorial; exercer o controle e o encaminhamento 
dos projetos incluídos nele e analisar seu impacto conjunto sobre a corre-
ção dos desequilíbrios interterritoriais. Cientificar seu trâmite no Senado 
de acordo com o previsto no art. 56. Sobre as seções de projeto de lei de 
pressupostos gerais do Estado que afetem o sistema de financiamento 
das Comunidades Autônomas, os informes correspondentes são remeti-
dos à Comissão de Pressupostos, para seu conhecimento. 

Configura-se também como função ser informada, pelo Governo e 
pela Comissão Mista Congresso-Senado para as Comunidades Euro-
peias, dos processos de ajuste normativo ou dos atos dos órgãos da 
União Europeia com importância regional ou autônoma. Formular 
ao Governo seus critérios acerca da representação espanhola em to-
dos os fóruns internacionais em que há participação territorial. Co-
nhecer a quantidade e a distribuição dos Fundos da União Europeia 
destinados à correção dos desequilíbrios regionais ou interterritoriais 
na Espanha, bem como realizar o acompanhamento da execução dos 
projetos de investimento a seu cargo. Exercer a iniciativa legislativa, 
por meio de propostas de lei, cuja tramitação atende ao previsto no 
art. 108 do Regulamento. Enviar ao presidente do Senado relatório 
anual sobre suas atividades e deliberações a respeito do desenvolvi-
mento do Estado das Autonomias. Por fim, propor à sessão Plenária 
do Senado moções sobre assuntos de sua competência.

Ainda sobre a Comissão Geral das Comunidades Autônomas, o 
art. 56.2 do Regulamento dispõe que o Governo pode intervir nas ses-
sões dessa comissão; também podem fazê-lo os Conselhos de Governo 
das Comunidades Autônomas, representados por seu presidente ou 
pelo membro do órgão colegiado de governo designado para isso. A re-
presentação que possuem os membros dos Conselhos de Governo das 
Comunidades Autônomas não precisa ser confirmada, exceto quando se 
confere a mais de uma pessoa para uma mesma sessão a faculdade de 
intervir em distintos pontos da ordem do dia; no caso, deve-se advertir 
antecipadamente a Mesa da comissão. 

Quanto ao art. 56.3 do Regulamento, esclarece que a Comissão Ge-
ral das Comunidades Autônomas se reúne quando for convocada por 
seu presidente ou pelo do Senado, por iniciativa própria, ou quando 
for solicitada a convocação pelo Governo, por algum dos Conselhos 
de Governo das Comunidades Autônomas ou por um terço de seus 
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membros. Já o art. 56.4 preconiza que, para cada ponto da ordem do 
dia, a ser fixado de acordo com o previsto no art. 71 do Regulamento, 
depois de ouvidos os porta-vozes dos grupos na comissão, os orado-
res que desejem intervir devem inscrever-se em um registro que per-
manece aberto até meia hora antes do início da sessão. O presidente 
da comissão, ouvida a Mesa e após prévia consulta aos porta-vozes 
dos grupos parlamentares, determina, em consideração ao número de 
intervenções solicitadas e ao de pontos incluídos na ordem do dia, a 
ordem e a duração destas, assim como a ordem posterior do debate. 
Caso o Governo solicite o uso da palavra, inicia ele o turno de oradores. 

Concluídas as intervenções referidas em cada ponto, os porta-vozes 
dos grupos parlamentares, se o solicitarem, podem dispor de um tempo 
para definição de posições, findo o qual se dá por encerrado o debate do 
ponto definido. O art. 56.1, além do previsto no art. 65 para a designação 
das ponencias (propostas), quando o assunto tratado afeta de maneira 
específica alguma Comunidade Independente em especial, a Comissão 
Geral constitui uma ponencia para que o examine em caráter precedente, 
podendo intervir nele todos os senadores designados pela Assembleia 
Legislativa da Comunidade Independente afetada.

A comissão, em atenção aos assuntos que tramitam e ao desenvol-
vimento de seu plano de trabalho, pode encomendar a preparação de 
informes precedentes sobre eles a qualquer um de seus membros, sob 
proposição de seu presidente e com a aprovação da maioria da comis-
são. A Mesa define, em cada caso, os prazos necessários à preparação 
desses informes. O art. 56.6 dispõe que, quando a Mesa da Câmara 
encomenda à Comissão das Comunidades Autônomas a tramitação 
de iniciativas legislativas, esta observa, em seu funcionamento, o es-
tabelecido para as outras comissões legislativas. 

No art. 56.7, prescreve-se que a Comissão Geral celebra uma vez por 
ano, antes do fim do primeiro período das sessões, uma sessão cuja única 
ordem do dia seja destinada a efetuar um balanço da situação do Estado 
das Autonomias. Após o debate correspondente, podem-se apresentar 
moções, desde que amparadas no disposto no Regulamento. O art. 56.9 
normaliza que as intervenções efetuadas nas sessões da Comissão das 
Comunidades Autônomas podem ser feitas em qualquer uma das lín-
guas que, com o castelhano, possuam caráter oficial em alguma Comu-
nidade Autônoma, conforme a Constituição e o correspondente Estatuto 
de Autonomia. O Diário das Sessões reproduz integralmente na língua 
em que a intervenção foi realizada e em castelhano.
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4.2.3 Comissões Mistas e Conjuntas

As Comissões Mistas e Conjuntas (Título Terceiro, Capítulo Quarto, 
Seção Três, Regulamento) do Congresso e do Senado são constituídas 
nos casos previstos na Constituição e nas leis, ou quando assim deci-
dam uma e outra Câmara. Quando não se resolve de outra maneira, o 
número dos membros dessas comissões é fixado pelo Senado por meio 
de sua Mesa (art. 57). 

Quando a Mesa do Senado considera que há duas ou mais comis-
sões competentes em razão da matéria, pode constituir uma comissão 
com membros daquelas a que está afeto o tema, designando seus vo-
gais proporcionalmente às comissões correspondentes e atendendo ao 
disposto nas seções 1 e 2 do art. 51 (art. 58).

4.2.4 Comissões de Investigação ou Especiais

As comissões de investigação ou especiais são tratadas na Seção Qua-
tro do Capítulo Quarto do Título Terceiro do Regulamento. O art. 59  
preconiza que o Senado, por proposta do Governo ou de vinte e cinco 
senadores que não pertencem ao mesmo grupo parlamentar, pode es-
tabelecer comissões especiais ou de investigação para proceder a exa-
mes ou estudos acerca de assunto de interesse público. A constituição 
da comissão se ajusta ao disposto no art. 52.

Caso a proposta se refira a uma Comissão Mista do Congresso de 
Deputados e do Senado, sua constituição requer a aprovação prévia de 
ambas as Câmaras. Se a proposta apresentada for aprovada pelo Se-
nado, é transferida imediatamente ao Congresso. O art. 60 regula que, 
uma vez constituídas, essas comissões elaboram um plano de trabalho 
que define sua atuação e seus prazos. Elas devem informar periodica-
mente à Mesa da Câmara a respeito do cumprimento do plano. 

As comissões de investigação podem requisitar a presença de qual-
quer pessoa para prestar-lhes declarações, com efeitos mencionados na 
lei que complementa o previsto no art. 76.2 da Constituição. As conclu-
sões das comissões são publicadas, salvo se acorde o contrário para a 
totalidade ou parte delas. Não são vinculantes para os Tribunais nem 
afetam as sentenças judiciais. Os informes das comissões de investiga-
ção podem ser debatidos no Plenário, com dois turnos a favor e dois 
contra e com a intervenção dos porta-vozes dos grupos que solicitem. 
Nenhuma das intervenções pode exceder quinze minutos. O resultado 
das investigações é comunicado, no caso, ao Ministério Fiscal para a 
adoção, quando proceder, das ações necessárias (art. 60). 
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4.3 Assembleias do Parlamento Francês

4.3.1 Comissões Especiais

O Capítulo VIII do Regulamento do Parlamento francês versa so-
bre as comissões especiais – sua composição e sua forma de eleição 
(art. 30, I). As comissões especiais são constituídas, em razão do art. 43 
da Constituição e da reserva da Lei Estatutária referente aos Orçamen-
tos, por iniciativa do Governo ou da Assembleia, para examinar pro-
jetos e propostas de lei. A constituição de uma comissão especial será 
imperativa a pedido do Governo, formulado, se for projeto de lei, no 
momento de sua remessa à Assembleia; se for proposta de lei, no prazo 
de dois dias completos a partir do seguinte a sua distribuição. 

Segundo o art. 31, I, a instauração de uma comissão especial pode 
ocorrer a pedido do presidente de uma comissão permanente, ou do 
presidente de um grupo com o mínimo de 30 deputados, cuja lista não 
pode ser modificada e é publicada no Jornal Oficial após o ata literal 
da sessão. O pedido é apresentado no prazo de dois dias completos da 
distribuição do projeto ou da proposta de lei. Em caso de declaração 
de urgência formulada pelo Governo antes da distribuição, o prazo é 
reduzido a um dia completo.

A demanda é exposta imediatamente e notificada ao Governo e aos 
presidentes dos grupos e das comissões permanentes (art. 31, 2). Consi-
dera-se adotada se, antes da segunda sessão seguinte à da exposição, o 
presidente da Assembleia não receber qualquer oposição por parte do 
Governo, do presidente de comissão permanente ou do presidente de 
grupo. Caso haja oposição a um pedido de constituição de uma comis-
são especial, é incluído de ofício o pedido no debate ao fim da primei-
ra sessão celebrada posteriormente ao anúncio da oposição no Pleno. 
Só podem usar a palavra durante o debate o Governo, por prazo não 
superior a cinco minutos, o autor da oposição, o autor ou o primeiro 
signatário da solicitação e os presidentes das comissões permanentes 
interessadas (art. 31, 4).

O art. 32 trata do fato de ser imperativa a constituição de uma co-
missão especial, por iniciativa da própria Assembleia nos prazos pre-
vistos na seção 1 do art. 31, se solicitada por um ou mais presiden-
tes dos grupos cujo efetivo global representa a maioria absoluta dos 
membros da Casa, quando se tratar da aprovação de acordo ou tratado 
consoante o art. 128, ou se a Assembleia houver rejeitado a constituição da 
comissão especial. As comissões especiais são formadas por 57 membros 
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designados proporcionalmente à importância numérica dos grupos por 
meio do procedimento disposto no art. 34, embora não possa ter mais de 
28 membros que pertençam a uma mesma comissão permanente quan-
do da formação da comissão especial (art. 33, 1). 

As comissões especiais podem escolher no máximo dois membros 
entre os deputados que não pertencem a qualquer grupo (art. 33, 2). 
Consoante o art. 34, 1, quando houver lugar, de acordo com os arts. 30 
a 32, para constituir uma comissão especial, o presidente da Assembleia 
expõe e notifica aos presidentes dos grupos a solicitação do Governo ou 
o acordo da Casa para criar uma comissão, indicando o título do projeto 
ou da proposta que lhe submeta. O presidente da Casa indica aos grupos 
o prazo para eles apresentarem o nome dos candidatos que propõem, 
o qual não excede dois dias completos durante os períodos de sessões 
ou cinco dias quando a Assembleia não está no período das sessões. Os 
nomes dos propostos pelos presidentes do grupo são anunciados e pu-
blicados no Jornal Oficial; a designação surte efeito imediatamente após 
essa publicação. 

O deputado que deixa seu grupo no momento de sua designação 
como membro de uma comissão especial perde o direito de pertencer 
a ela. Quando, por alguma razão, no período de sessões ou fora dele, 
ocorre a substituição de representantes de um grupo integrantes de uma 
comissão especial, publicam-se no Diário Oficial os nomes dos substitu-
tos do grupo; a substituição se concretiza imediatamente depois da pu-
blicação (art. 34). De acordo com o art. 35, toda comissão especial é com-
petente até que o projeto ou a proposição que originaram sua criação 
tenham sido objeto de acordo definitivo.

4.3.2 Comissões Permanentes

A Assembleia, no Pleno, nomeia seis comissões permanentes, con-
soante o disposto no art. 36 do Capítulo IX, com as seguintes denomi-
nações e competências:

 ▪ Comissão de Assuntos Culturais, Familiares e Sociais – ensino 
e pesquisa; formação profissional; promoção social; juventude e 
esportes; atividades culturais; informação; trabalho e emprego; 
saúde pública; família; seguridade social e auxílio social; pensões 
civis, militares, por aposentadoria e invalidez;

 ▪ Comissão de Assuntos Econômicos, de Meio Ambiente e Terri-
tório – agricultura e pesca; energia e indústria; pesquisa técnica; 
consumo; comércio interior e exterior; aduanas; meios de comu-
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nicação e turismo; ordenação do território e urbanismo; infra-
estrutura e obras públicas; habitação e construção;

 ▪ Comissão de Assuntos Exteriores – relações internacionais; polí-
tica exterior; cooperação; tratados e acordos internacionais;

 ▪ Comissão de Defesa Nacional e Forças Armadas – organização ge-
ral da defesa; política de cooperação e assistência no âmbito militar; 
planos a longo prazo para o Exército; indústria aeronáutica, espa-
cial e de armamento; instalações militares e arsenais; bens militares; 
serviço nacional e leis de recrutamento; pessoal civil e militar do 
Exército; gendarmería (polícia comum) e Justiça Militar;

 ▪ Comissão de Orçamento, Economia Geral e Planejamento – re-
ceitas e despesas do Estado; execução do orçamento; moeda e 
crédito; atividades financeiras internas e externas; controle fi-
nanceiro das empresas nacionais; poder do Estado;

 ▪ Comissão das Leis Constitucionais, da Legislação e da Admi-
nistração Geral da República – leis constitucionais, orgânicas e 
eleitorais; Regulamento da Assembleia Nacional; organização ju-
dicial; legislação civil, administrativa e penal; petições; adminis-
tração geral dos territórios da República e das entidades locais.

O número máximo de membros nas comissões é igual: na de As-
suntos Culturais, Familiares e Sociais e na de Produção e Intercâmbios, 
dois oitavos respectivamente do total de membros da Assembleia. Na 
de Assuntos Exteriores, Defesa Nacional e Forças Armadas; na de Or-
çamento, Economia Geral e Planejamento e Leis Constitucionais, Legis-
lação e Administração Geral da República, um oitavo respectivamente 
do total de membros da Casa. Os efetivos assim obtidos são arredonda-
dos para o número imediatamente superior (art. 36).

Os membros das comissões permanentes são nomeados no início 
da legislatura a cada ano sucessivo, salvo o que precede a renovação 
da Assembleia, no começo do período ordinário de sessões, conforme 
o procedimento estabelecido no art. 25 (art. 37). Os grupos regular-
mente constituídos, segundo o disposto no art. 19, dispõem de um 
número de cadeiras proporcional a sua importância numérica com 
relação ao total de membros da Assembleia. As cadeiras vagas até 
a distribuição se destinam aos deputados sem grupo partidário. Se 
não houver acordo, as candidaturas para essas cadeiras são objeto de 
eleição entre os deputados mais idosos (art. 37).
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Nenhum deputado pode ser membro de mais de uma comissão per-
manente; estes, sem exceção, podem assistir às reuniões de comissões 
das quais não sejam membros. Os deputados pertencentes a assembleias 
internacionais ou europeias, bem como os membros de uma comissão es-
pecial, estão dispensados de atender à comissão à qual pertencem, por 
petição específica, enquanto perdurarem os trabalhos da Assembleia ou 
os da comissão especial para a qual forem designados. Nesse caso são 
substituídos por outro membro da comissão. O congressista que abando-
ne sua legenda partidária no momento de sua designação como membro 
de uma comissão permanente não poderá mais pertencer a esta. A substi-
tuição das cadeiras destinadas aos grupos nas comissões permanentes que 
estejam vagas ocorre segundo o estabelecido na seção 5 do art. 34 (art. 38).

4.3.3 Trabalho das Comissões

Quanto ao trabalho das comissões, o art. 39 do Capítulo X dispõe o 
seguinte:

 ▪ a partir de sua instauração, todas as comissões são convocadas 
pelo presidente da Assembleia Nacional para proceder à no-
meação da Mesa e, no caso das comissões especiais, para proce-
der do mesmo modo à designação do coordenador;

 ▪ a Mesa de comissões permanentes compreende, além do presi-
dente, um vice-presidente e um secretário por cada fração de 30 
membros do número máximo de componentes da comissão. A 
Comissão de Orçamento, Economia Geral e Planejamento no-
meia um coordenador-geral. Em nenhuma circunstância o nú-
mero de vice-presidentes e secretários pode ser menor que três;

 ▪ a Mesa das demais comissões compreende um presidente, dois 
vice-presidentes e dois secretários;

 ▪ a Mesa de comissões é eleita mediante votação secreta para cada 
categoria de cargo. Não há lugar, sem exceção, para votação 
quando, para cada categoria de cargo, o número de candidatos 
não for superior ao de cadeiras a serem preenchidas;

 ▪ se não houver maioria absoluta nos dois primeiros turnos da vo-
tação, basta a maioria relativa no terceiro; caso haja empate, é 
nomeado o candidato mais velho;

 ▪ não há precedência entre os vice-presidentes;

 ▪ a presidência de uma comissão especial não pode ser simultânea 
à de uma permanente.
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No que respeita ao art. 40, prescreve este que:

 ▪ as comissões são convocadas por ordem do presidente da Casa 
quando a pedido do Governo;

 ▪ nos períodos de sessões, são também convocadas pelo seu pre-
sidente;

 ▪ fora dos períodos de sessões, as comissões podem ser convoca-
das ora pelo presidente da Assembleia, ora pelo presidente da 
comissão, em conformidade com a Mesa respectiva. A comissão 
é desconvocada ou adiada a reunião por solicitação de mais da 
metade de seus membros em até quarenta e oito horas, no míni-
mo, antes do dia definido na convocação;

 ▪ no transcurso dos períodos de sessão, as comissões devem ser 
convocadas quarenta e oito horas, no mínimo, antes da reunião; 
podem, excepcionalmente, reunir-se em menor prazo se o exigir 
a ordem do dia do Pleno da Assembleia. Fora dos períodos de 
sessão, o prazo se amplia para uma semana. As convocações de-
vem indicar a ordem do dia;

 ▪ sem prejuízo ao disposto na Constituição, nas leis orgânicas e no 
Regulamento, cada comissão organizará seus trabalhos.

Quando o Plenário estiver reunido, somente podem reunir-se as co-
missões permanentes para deliberar sobre assuntos enviados por aque-
le para exame imediato de matéria inclusa na ordem do dia do próprio 
Pleno (art. 41). É obrigatória a presença dos comissários nas reuniões 
de sua comissão. São publicados no Diário Oficial, no dia seguinte ao 
da reunião, os nomes dos comissários presentes, bem como os de quem 
faltou por uma das razões previstas na Ordem no 58-1066, de 7 de no-
vembro de 1958, aprovada pela Lei Orgânica como autorização excep-
cional aos parlamentares para delegar seu voto, por motivo de impedi-
mento insuperável, bem como os nomes de quem estiver substituindo 
um comissário.

Quando um destes se ausentar por mais de um terço das sessões 
da comissão no mesmo período ordinário sem apresentar justificativa 
nem indicar suplente conforme o disposto no art. 38, a Mesa da comis-
são pode, com o conhecimento do presidente da Assembleia, confirmar 
a demissão do comissário, o qual é substituído e não pode integrar 
outra comissão pelo resto do ano; sua indenização por despesas relati-
vas ao cargo é reduzida em um terço até o início do próximo período 
ordinário de sessões (art. 42).
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É requerido o quórum da terça parte dos membros presentes para 
validar as votações. Quando não se pode votar por falta de quórum, 
a votação é válida com qualquer número de membros presentes, na 
sessão seguinte, a qual não pode, sem embargo, ocorrer menos de três 
horas depois da primeira (art. 43). As votações na comissão acontecem 
mediante votação ordinária; é ela obrigatória quando for solicitada, 
pela décima parte, no mínimo, dos membros de uma comissão, ou por 
um membro desta, quando se tratar de designação de pessoas. 

Segundo o disposto no art. 38, os comissários não podem delegar 
seu direito de voto nas votações ordinárias a outro componente da 
própria comissão, exceto nos casos e nas condições estabelecidas pela 
Ordem no 58-1066/1958. As delegações devem ser notificadas ao presi-
dente da comissão e são aplicáveis pelo art. 62. Ademais, os presidentes de 
comissão não possuem voto de minerva; em caso de empate, entende-se 
como reprovada a disposição objeto da votação (art. 44).

Com relação às convocações e ao comparecimento de autoridades 
do Governo, os ministros têm acesso às comissões e são ouvidos quan-
tas vezes o solicitem. Os presidentes de comissão, por sua vez, podem 
solicitar a presença de um membro do Governo; toda comissão pode 
solicitar, por ordem do presidente da Assembleia, o comparecimento 
de um componente do Conselho Econômico e Social para esclarecer 
sobre textos acerca dos quais o Conselho tenha sido requerido a emitir 
opinião (art. 45).

É redigida uma ata de toda sessão de comissão com caráter sigiloso; 
os membros da Assembleia podem, porém, acessá-la, sem impressão 
do documento. As atas literais e os demais documentos ficam deposi-
tados no arquivo da Assembleia até o fim da legislatura. Ao finaliza-
rem as reuniões de comissão, publica-se um relatório que mencione os 
trabalhos e as votações daquela comissão, assim como as intervenções 
feitas perante ela. Nas condições estabelecidas pela Mesa de cada co-
missão, podem os relatórios das diversas reuniões dedicadas ao exame 
de um texto ser reagrupados em forma de documento com anexos. 

Pode, a Mesa da comissão, organizar a publicidade, pelos meios 
por ela determinados, da totalidade ou de parte das reuniões às quais 
procede. É publicado um boletim das comissões (bulletin des commis-
sions), com todas as informações referentes aos trabalhos destas, cujos 
detalhes são definidos pela Mesa de cada comissão. Pode também, nas 
condições acordadas pela Mesa da Assembleia, ser difundida ou distri-
buída uma resenha audiovisual dos trabalhos das comissões.
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4.3.4 Comissões de Investigação

O Capítulo IV versa sobre as comissões de investigação; segundo o 
art. 140, as comissões de investigação se constituem pela Assembleia por 
votação de uma proposta de resolução apresentada, remetida à comissão 
permanente competente, examinada e discutida pelo modo estabelecido 
no Regulamento. A proposta deve determinar com precisão ora os feitos 
que dão lugar à investigação, ora os serviços públicos ou as empresas 
nacionais sobre cuja gestão vai indagar a comissão.

A comissão que tenha trasladado uma proposta de resolução desti-
nada a criar uma comissão de investigação entrega o informe no mês 
seguinte, dentro do período ordinário de sessões, para distribuição da 
proposta. As comissões de investigação não podem ser integradas por 
mais de 30 deputados, sendo aplicado o previsto no art. 25 para a de-
signação de seus membros. Não podem ser designados como membros 
de uma comissão de investigação os congressistas que tenham sido ob-
jeto de sanção penal ou disciplinar por violação ao dever de segredo 
com respeito a trabalhos privados de alguma comissão constituída du-
rante a mesma legislatura (art. 140).

Quanto à sua composição, de acordo com o art. 140-1, a Mesa das 
comissões de investigação é formada por um presidente, dois vice-pre-
sidentes e dois secretários. A função do presidente ou a do coordenador 
correspondem de pleno direito a um membro do grupo ao qual pertence 
o primeiro signatário da proposta de resolução de cuja votação resulte 
a criação da comissão de investigação. Caso se trate de várias propos-
tas, daquela primeiro apresentada, exceto se este grupo comunicar ao 
presidente da Assembleia sua decisão de não reivindicar nenhuma das 
duas funções. Os membros da Mesa e, nesse caso, seus componentes são 
nomeados nas condições previstas no art. 39.

O presidente da Casa notifica ao ministro da Justiça qualquer apre-
sentação de propostas de resolução para que se constituam comissões 
de investigação. Caso o ministro faça saber que ocorreram atos judiciais 
sobre os feitos motivadores da apresentação da proposta, não podem 
ser eles objeto de discussão, a qual é imediatamente interrompida caso 
haja sido iniciada. Se se abre uma instrução judicial depois de criada a 
comissão, o presidente da Assembleia, requerido pelo ministro, notifi-
ca o presidente da comissão, o qual finda imediatamente os trabalhos. 
As pessoas ouvidas por uma comissão de investigação têm direito de 
tomar conhecimento da razão de sua convocação; o inter rogatório oco-
rre na comissão, mesmo quando em regime secreto (art. 141-1). Pode o 
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comparecimento das autoridades ser transmitido por televisão, exceto 
quando uma comissão de investigação tenha acordado atuar em se-
gredo, segundo o primeiro parágrafo da seção IV do art. 6o da Ordem 
no 58-1100/1958, sobre o funcionamento das Assembleias Parlamenta-
res (art. 142).

Caso, expirado o prazo de seis meses estabelecido no último pa-
rágrafo da seção 1 do art. 6o da mesma Ordem no 58-1100, a comissão 
não tenha entregado seu informe, o seu presidente entrega ao presi-
dente da Assembleia Nacional os documentos de que tem posse, os 
quais não podem acarretar publicação ou qualquer debate. Todo rela-
tório elaborado por uma comissão de investigação é entregue ao pre-
sidente da Assembleia. O ato de entrega é publicado no Diário Oficial 
e é anunciado na abertura da sessão seguinte. Salvo acordo em sessão 
secreta sobre o modo previsto no art. 51, o relatório é impresso e dis-
tribuído e pode haver debate sem votação em sessão pública (art. 143).

Toda petição deliberada pelo Plenário em sessão secreta para de-
cidir acerca da publicação ou não da totalidade ou de parte do relató-
rio deve ser apresentada no prazo de cinco dias completos a partir da 
publicação de sua entrega no Diário Oficial. Ao fim de seis meses da 
publicação do informe de uma comissão de investigação, o membro 
da comissão permanente competente designado por esta com este fim 
apresenta um relatório sobre a aplicação das recomendações dessa co-
missão de investigação (art. 143).

Ainda sobre o funcionamento das comissões de investigação, o presi-
dente da Assembleia declara inadmissível o trâmite de toda proposta de 
resolução referente à constituição de uma comissão de investigação 
com o mesmo objeto de alguma missão realizada conforme o previsto 
no art. 145-1, ou o de uma comissão de investigação anterior, antes de 
doze meses contados a partir do término dos trabalhos dessa outra. Em 
caso de dúvida, resolve o presidente com opinião prévia da Mesa da 
Assembleia (art. 144).
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4.4 Congresso Nacional do Brasil

As Casas Legislativas (Senado e Câmara dos Deputados) contam 
com as comissões, instituídas para, entre outras competências, apro-
var leis que dispensam aprovação pelo Plenário; realizar audiências 
públicas com entidades da sociedade civil; convocar ministros de Es-
tado para prestar informações sobre temas em debate nas comissões; 
solicitar depoimentos de qualquer autoridade ou cidadão (art. 58). Os 
objetivos de cada comissão instaurada são definidos no regimento ou 
no ato de sua criação.

4.4.1 Comissões do Senado Federal

No atual sistema político nacional, ganham importância as comissões 
temáticas permanentes do Senado, pois possuem valor para as institui-
ções democráticas uma vez que definem e acompanham as diretrizes de 
execução das políticas públicas, além de exercer controle político de di-
versos órgãos executivos do país. Tal responsabilidade recai no Senado 
porquanto ele constitui o órgão constitucionalmente responsável pelos 
temas mais delicados referentes à estrutura estatal, tais como política ex-
terna e financeira, bem como é formado por representantes dos estados 
federativos e do Distrito Federal, o que lhe confere competência para 
representar os mais amplos interesses da nação. 

As comissões permanentes possuem caráter técnico-legislativo ou es-
pecializado e visam examinar proposições a elas submetidas e fiscalizá-las, 
elaborando parecer segundo o disposto no Regimento Interno do Senado. 
Elas fiscalizam os atos do Poder Público Federal na esfera dos respectivos 
campos de atuação. As comissões permanentes podem também ser divi-
didas em subcomissões, cada uma delas com missão e objetivos específi-
cos. No Senado, as comissões temáticas permanentes são as seguintes:

 ▪ Comissão de Assuntos Econômicos – CAE; 

 ▪ Comissão de Assuntos Sociais – CAS;

 ▪ Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ; 

 ▪ Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE; 

 ▪ Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle – CMA; 

 ▪ Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH;

 ▪ Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE;

 ▪ Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI;
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 ▪ Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR; 
 ▪ Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA;
 ▪ Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação – CCT;
 ▪ Comissão Permanente Mista sobre Mudanças Climáticas – CMMC;
 ▪ Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização – CMO.
 ▪ Essas comissões podem ser conformadas igualmente pelas sub-

comissões abaixo:
 ▪ Subcomissão de Turismo – Caestur;
 ▪ Subcomissão do Idoso – Casid;
 ▪ Subcomissão da Exploração do Trabalho e Prostituição Infantil – Casij;
 ▪ Subcomissão de Moradia e Desenvolvimento Urbano – CASMDU;
 ▪ Subcomissão da Saúde – Cassaud;
 ▪ Subcomissão do “Judiciário” – CCJSJ;
 ▪ Subcomissão Permanente de Cinema, Comunicação e Informática –

CESCCI;
 ▪ Subcomissão Permanente do Esporte – Cese;
 ▪ Subcomissão Permanente do Livro – CESL;

 ▪ Subcomissão de Rádio e TV – CESRTV.

Além das temáticas permanentes, o Senado também possui comis-
sões parlamentares de inquérito (CPI), as quais são mais notórias e ins-
tituídas para apurar determinados fatos. A CPI consiste em investiga-
ção conduzida pelo Poder Legislativo – transforma a casa parlamentar 
em comissão para ouvir depoimentos e tomar informações diretamen-
te, quase sempre para satisfazer reclamos populares.

Elas podem ser instauradas pelo Senado, pela Câmara dos Deputados 
ou pelo Congresso Nacional em conjunto; têm poderes investigatórios 
próprios de autoridades policiais e outros previstos nos regimentos de 
cada Casa (§ 3o, art. 58, CF/88), tais como quebrar sigilo bancário, fiscal 
e de dados (até dados telefônicos); requisitar informações e documen-
tos sigilosos às instituições financeiras ou pelo Bacen ou pela CVM, se 
previamente aprovado pelo Plenário da CD, do Senado ou das respec-
tivas CPI (§ 1o, art. 4o, LC 105); ouvir testemunhas (caso não compare-
çam, serão conduzidas coercitivamente); ouvir investigados ou indicia-
dos. Em algumas situações, as conclusões de uma CPI são remetidas ao 
Ministério Público para instauração de processo.

Os poderes das CPI, porém, não equivalem aos dos magistrados, 
pois alguns assegurados pela Constituição a estes não são outorgados 
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às comissões parlamentares, como entende o Supremo Tribunal Fe- 
deral (MS 23.452). A CPI não pode, portanto, efetuar prisões (salvo em 
flagrante de delito, como se um depoente prestar falso testemunho); 
autorizar interceptação telefônica (não confundir com quebra de sigilo 
telefônico) ou ordenar busca domiciliar.

Quando é formada em conjunto pelo Senado e pela Câmara, deno-
mina-se comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) e necessita 
tanto das 27 assinaturas dos senadores quanto do apoio de 171 depu-
tados (um terço dos membros da Câmara). Por exemplo, houve no Se-
nado as seguintes comissões parlamentares de inquérito: CPI “ONGs”; 
CPI “Futebol”; CPMI “Roubo de Cargas”; CPMI “MST”.

O Senado também pode criar comissões especiais (CE), que possuem 
objetivos predeterminados por deliberação do Plenário, em função de 
proposta da Mesa ou de um terço dos senadores. Exemplificando: CE 
“Brasil-Canadá”; CE “Rio São Francisco”; CE Mista “Centenário JK”; 
CE Mista “Combate à Pobreza”; CE Mista “Crise Energética”; CE “Se-
gurança”.

4.4.2 Comissões da Câmara dos Deputados

A Câmara também conta com o trabalho de comissões parlamenta-
res. Nessa Casa há comissões permanentes (CP), comissões temporá-
rias (CT), comissões mistas (CM), comissões especiais, comissões exter-
nas e comissões parlamentares de inquérito (CPI). 

As comissões permanentes constituem órgãos técnicos criados pelo 
Regimento Interno da Casa e constituídos de deputados para debater e 
votar propostas de lei apresentadas à Câmara. Quanto a algumas proposi-
ções ou projetos, elas emitem opinião técnica acerca do assunto, mediante 
pareceres, antes de o tema ser analisado pelo Plenário. No que concerne a 
certas proposições, elas decidem, aprovando-as ou rejeitando-as, sem ne-
cessidade de aprovação do Plenário da Casa. Quanto aos seus membros e 
presidência, as CP são renovadas a cada sessão legislativa (ou a cada ano). 
Atuam como mecanismos de controle de programas e projetos a cargo do 
Poder Executivo executados ou em execução e perduram enquanto cons-
tarem do Regimento Interno.

As comissões permanentes da Câmara são as seguintes:

 ▪ Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural – CAPADR;

 ▪ Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvi-
mento Regional – CAINDR;
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 ▪ Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
CCTCI;

 ▪ Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC;

 ▪ Comissão de Defesa do Consumidor – CDC;

 ▪ Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Co-
mércio – CDEIC;

 ▪ Comissão de Desenvolvimento Urbano – CDU;

 ▪ Comissão de Direitos Humanos e Minorias – CDHM;

 ▪ Comissão de Educação e Cultura – CEC;

 ▪ Comissão de Finanças e Tributação – CFT;

 ▪ Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – CFFC;

 ▪ Comissão de Legislação Participativa – CLP;

 ▪ Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 
CMADS;

 ▪ Comissão de Minas e Energia – CME;

 ▪ Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – CREDN;

 ▪ Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organi-
zado – CSPCCO;

 ▪ Comissão de Seguridade Social e Família – CSSF;

 ▪ Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público – 
CTASP;

 ▪ Comissão de Turismo e Desporto – CTD;

 ▪ Comissão de Viação e Transportes – CVT.

Já as comissões temporárias (CT) são assim denominadas pois ana-
lisam matérias que se extinguem ao fim da legislatura ou antes do tér-
mino dela – quando atingido o objetivo a que se destinam ou expira-
do o prazo de duração. Também apreciam denúncias contra crimes de 
responsabilidade cometidos pelo presidente da República, pelo vice-
presidente da República ou por ministro de Estado.

As comissões mistas (CM), por sua vez, criadas no âmbito do Con-
gresso Nacional, podem ser permanentes, de inquérito ou temporá-
rias, possuem normas de funcionamento definidas pelo Regimento 
Comum, tal qual ocorre com as comissões instituídas em cada uma 
das Casas, e são integradas por senadores e deputados. São comissões 
mistas a de Orçamento e a do Mercosul; a Temporária dos Correios; a 
Destinada à Apreciação de Veto do Presidente da República a Projeto 
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de Lei Aprovado pelo Congresso Nacional; a de Apreciação das Medi-
das Provisórias; a de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização; a de 
Representação Brasileira do Parlamento do Mercosul. As comissões 
especiais (CE) objetivam emitir pareceres sobre proposições em si-
tuações especiais (PEC, Códigos, entre outras) ou examinar assuntos 
peculiares. As comissões externas acompanham temas específicos em 
lugar fora da sede da Câmara dos Deputados. 

As CPI, por seu turno, possuem estrutura semelhante às do Sena-
do Federal – investigam fato determinado, por prazo certo, e detêm 
poderes investigatórios próprios de autoridades policiais e outros 
previstos no Regimento da Casa. São temporárias e podem atuar 
durante o recesso parlamentar; contam com o prazo de cento e vin-
te dias, prorrogável por até metade, por deliberação do Plenário, 
para conclusão dos trabalhos. Tanto as CPI como as CPMI visam 
diligenciar fato relevante para a vida pública e a ordem constitucio-
nal, legal, econômica ou social do país. Têm poderes de investigação 
equiparados aos das autoridades judiciais – ordenar diligências; ou-
vir indiciados; inquirir testemunhas, requisitar informações e do-
cumentos a órgãos e entidades da Administração Pública; requerer 
audiência de deputados e ministros de Estado; tomar depoimentos 
de autoridades federais, estaduais e municipais; requisitar serviços 
de quaisquer autoridades, inclusive policiais. 

Ademais, podem deslocar-se a qualquer localidade do território 
nacional para investigar e realizar audiências públicas e estipular 
prazo para o atendimento a qualquer providência ou realização de 
diligência sob as penas da lei, exceto quando da alçada de autoridade 
judiciária.



Funcionamento 
e Processo  
Legislativo

5
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5.1 Congresso dos Estados Unidos

5.1.1 Funcionamento

O Congresso norte-americano compõe-se da Câmara de Represen-
tantes, em que toda a população do país está representada de forma 
tendencialmente proporcional, e do Senado, constituído de represen-
tantes dos estados-membros, em que cada um possui exatamente a 
mesma quantidade numérica. Nos Estados Unidos, cada estado-mem-
bro elege dois representantes para o Senado, com mandato de seis anos 
e renovação de um terço do mandato a cada dois anos. O mandato para 
a Câmara dos Representantes é bianual. Nela, a proporcionalidade da 
representação numérica dos estados-membros com relação à popula-
ção é rigorosa; exige-se apenas um único representante como mínimo 
para cada estado e a eleição ocorre por voto distrital.

O horário diário de funcionamento é definido por Resolução da Câ-
mara adotada no primeiro dia de cada legislatura. O período das sessões 
pode ser alterado mediante determinação da Casa a qualquer tempo, usu-
almente por unanimidade, após consulta aos líderes dos partidos. O ga-
binete de um membro é notificado de qualquer mudança no horário por 
uma ligação de urgência. Em caso de dúvida, o gabinete de um membro 
deve checar ou com o Escritório Republicano ou com o Democrata.

Os calendários de ambas as Casas Legislativas são publicados e en-
tregues a cada congressista em informe diário quando a Casa está em 
sessão. Ele contém informações concernentes aos trabalhos da Câmara 
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e os do Senado. Medidas encaminhadas pelas comissões são assina-
ladas pelo porta-voz em um dos quatro calendários regulares, deno-
minados Union Calendar, House Calendar, Private Calendar e Corrections 
Calendar. Esses calendários listam as propostas na ordem cronológica 
em que foram enviadas pelos diversas comissões. 

Toda a legislação norte-americana deve ser totalmente aprovada por 
ambas as Câmaras. A igualdade de poderes cedeu espaço a certas práticas 
legislativas para facilitar o trâmite da legislação. Em geral, os projetos de 
lei são introduzidos simultaneamente nas duas Câmaras (companion bills), 
de modo a apressar a tramitação. Cerca de 10% dos projetos, entretan-
to, passam por comissões mistas criadas especialmente para a negociação 
de acordos quando as duas Casas conflitam quanto à forma final das leis 
(House-Senate Conference Committee).

Apesar de ser o mesmo o eleitorado de ambas as Câmaras norte-ame-
ricanas (os mesmos indivíduos elegem seus membros), as diferentes for-
mas em que os votos se traduzem em cadeiras no Congresso levam a que 
o Senado represente interesses distintos dos representados na primeira 
Câmara. Tais interesses contam com poder institucional de negociação e 
veto, pois a faculdade de legislar reparte-se simetricamente.

Destaca-se que o poder de negociação e veto não se limita a matérias 
específicas, para as quais se considere mais democrática a tomada de de-
cisões por determinada maioria (maioria dos estados-membros) diferente 
da representativa para os interesses mais gerais da nação.

Embora o poder do Senado se baseie na defesa da autonomia e da 
igualdade dos estados-membros, sobretudo pela precedência do pacto 
federativo em relação ao constitucional, na história americana, só a análi-
se pode definir os interesses realmente representados na Segunda Câma-
ra em cada caso e cada momento histórico. Aliás, a defesa dos interesses 
das unidades federativas não foi a única justificação dos constituintes 
norte-americanos para criar a Segunda Câmara.

Desde o início, a teoria política dos “fundadores” focou a concilia-
ção do princípio do Governo da maioria com a garantia das liberdades 
de certas minorias, cujas vantagens (status, poder e riqueza) não seriam 
provavelmente toleradas indefinidamente pela maioria constitucional-
mente desimpedida. Essa representa a mais significativa motivação 
para a divisão dos poderes, aplicável igualmente ao bicameralismo (re-
partição do Congresso em duas Câmaras).

Em razão da simplicidade das regras constitucionais, só é possível 
compreender o verdadeiro papel desempenhado pelo Senado à me-
dida que se conhece o funcionamento deste. Expressivo é o fato de o 
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Senado ser marcado pelo número relativamente pequeno de senadores, 
se comparado ao de deputados, e pela extensão e pela heterogeneidade 
do eleitorado que cada um deles representa. Tal situação conduz ao po-
der individual do senador bem maior que o do deputado, refletindo-se 
no funcionamento da Casa.

Os membros do Senado, por exemplo, influenciam individualmente 
a programação do procedimento legislativo. Além disso, existe menos 
dificuldade para um senador ou um grupo de senadores desbloquea-
rem projetos retidos por alguma comissão.

A principal diferença de poderes individuais entre senadores e 
depu tados, porém, reside na possibilidade de aqueles, individual-
mente ou em pequenos grupos, poderem estender os debates, impe-
dindo a votação de leis defendidas pela maioria da Casa. Um grupo 
pequeno de senadores pode então deter poder no que concerne a ne-
gociar a aprovação de uma lei, sem serem constrangidos com a pecha 
de “antidemocráticos”. 

Ressalta-se tal distinção e especificidade: a Câmara representa e 
defende interesses mais gerais do país mediante o voto proporcional-
mente distribuído pela população. O Senado, por sua vez, privilegia 
interesses mais específicos – reconhece o peso de determinado gru-
po (corporificado pelo estado-membro) no processo decisório nacio-
nal, em qualquer circunstância, sem considerar o número de pessoas 
dele integrantes. 

Nota-se, por esse estilo de funcionamento das Casas do Congresso 
norte-americano, a supervalorização do senador, individualmente con-
siderado. Não se trata tão somente de os votos dos senadores de um 
estado pequeno possuírem o mesmo peso que os de um estado grande. 
As normas internas garantem, a todo grupo capaz de eleger um sena-
dor, a possibilidade de, por meio deste, interromper o processo legisla-
tivo por tempo considerável, a fim de negociar a defesa de seus interes-
ses ou a compensação pelo prejuízo decorrente da legislação proposta.

O bicameralismo, entretanto, obriga que qualquer lei seja aprova-
da por ambas as Casas, o que contribui para democratizar o processo 
e impedir o aumento de mudanças sociais via Legislativo. Assim, não é 
suficiente destacar o caráter democrático e progressista da Câmara dos 
Representantes em contraposição ao conservadorismo do Senado. So-
mente a análise da atuação de ambas as instituições legislativas pode 
deter minar qual delas adota posturas mais ou menos conservadoras, 
mais benéficas ou mais nocivas aos interesses do país.
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Muitos têm observado que o Senado vem concedendo apoio a me-
didas mais progressistas, talvez com o intuito de se fazer entender 
pela opinião pública. A Câmara dos Representantes parece não con-
viver com essa dificuldade – é eleita por voto distrital e expressa os 
anseios populares. 

5.1.2 Processo Legislativo

A tramitação dos projetos, em regra, é bicameral, isto é, a matéria 
tramita pelas duas Casas do Congresso. Desse modo, com respeito 
à função legislativa, a maioria das leis podem ser propostas tanto na 
Câmara dos Representantes quanto no Senado, salvo o caso em que, 
conforme reza a Constituição, “qualquer lei que possui como objeti-
vo aumentar a arrecadação de fundos aos cofres públicos dos Estados 
Unidos pode ser introduzida apenas na Câmara dos Representantes”. 
Consequentemente, o Senado não detém poderes para criar leis estabe-
lecendo impostos. 

Ademais, a Câmara dos Representantes considera-se a única com 
o direito de criar leis autorizando o gasto de fundos federais, função 
que tem sido contestada historicamente pelo Senado, sob o argumen-
to de equivocada interpretação da Constituição. Assim, quando esta 
Casa propõe lei autorizando o gasto de fundos federais em determina-
da área, a Câmara se recusa a debatê-la, descartando-a. O Senado, por 
seu turno, pode emendar ou rejeitar leis que proponham criação de 
impostos, uma vez que a aprovação das duas Casas do Congresso (exa-
tamente a mesma versão) é necessária para se promulgar qualquer ato 
normativo. Caso um projeto seja emendado por uma delas, encaminha-
se a matéria à Comissão de Conferência Mista, a qual estuda, discute e 
elabora o texto final, buscando conciliar as diferenças entre as versões 
de cada Casa. Em seguida, o projeto retorna ao Plenário de cada uma 
para discussão e votação final.

Tanto as sessões legislativas da Câmara dos Representantes quanto 
as do Senado são realizadas no Capitólio dos Estados Unidos da Amé-
rica, em Washington, DC. O presidente do Senado preside na platafor-
ma superior, pois a inferior é utilizada pelos clerks e por outros oficiais, 
não senadores. 

Há cem mesas organizadas no Senado em semicírculo, divididas 
por largo corredor central. Tradicionalmente, os democratas sentam-
se à direita desse corredor, ao passo que os republicanos se sentam à 
esquerda. Cada senador pode escolher a própria mesa, baseado no 
tempo de experiência dentro de seu partido; costumeiramente, o líder 
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de cada partido político senta-se a uma mesa na fileira mais próxima 
da plataforma central. As sessões do Senado são geralmente abertas ao 
público e transmitidas ao vivo pela Cable-Satellite Public Affairs Network 
(estação de tevê). 

O procedimento legislativo no Senado depende não só das normas 
mas também da variedade de costumes, precedentes e tradições. Ele 
pode, por vezes, ignorar certas regras (limite de tempo dos debates, 
por exemplo), desde que aprovado por unanimidade. Além disso, 
qualquer senador pode bloquear acordos unânimes, embora isso seja 
raro na prática, pois estes são negociados entre os líderes dos partidos 
políticos no Senado. Uma das principais funções do oficial-presidente 
consiste em possibilitar que as regras do Senado sejam cumpridas. 
Para tanto, detém ele o poder de advertir senadores que as violam e 
mantém a ordem usando o martelo judicial.

De acordo com a Constituição, a maioria simples de senadores pre-
sentes (51%) constitui o quórum necessário para realizar sessões no 
Senado. Consoante regras e costumes da Casa, é sempre assumido 
que existe o quórum necessário, exceto quando um senador requer a 
verificação do número de congressistas presentes (quorum call). Todo 
senador possui o direito de fazê-lo, “[...] sugerindo a ausência de um 
quórum”. Um dos clerk então procede à chamada, a fim de identificar 
quais e quantos senadores estão ou não presentes na sessão. Tal atitu-
de é adotada, em muitas ocasiões, com o intuito de adiar temporaria-
mente alguns procedimentos, o que permite aos líderes dos partidos, 
muitas vezes, negociar acordos. Findo o quorum call, qualquer senador 
pode pedir, por consentimento unânime, novo quorum call.

No transcorrer dos debates, um senador só pode discursar 
caso chamado ou autorizado pelo oficial-presidente, o qual de-
termina quem discursará naquela sessão legislativa; ele possui, 
assim, o poder de controlar o curso da sessão. Todos os discursos 
são dirigidos ao oficial-presidente com o emprego dos vocativos  
Mr. President (Sr. Presidente) ou Madam President (Sra. Presidente), 
caso seja do sexo feminino. Quando discursam sobre outro senador 
ou oficial do Senado, os oradores precisam empregar a terceira pes-
soa. O costume é que os membros não se refiram entre si pelo nome, 
e sim pelo estado que representam, empregando expressões como 
“senior senator of Nevada”. Quanto ao conteúdo dos discursos, não ne-
cessitam eles versar sobre tema debatido em sessão da Casa; por isso, 
sofrem poucas restrições. 
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As normas do Senado demandam que nenhum senador pode discur-
sar mais que duas vezes na mesma sessão legislativa. O tempo deles não 
é definido por regras; assim, podem discursar por quanto tempo deseja-
rem. A Casa, porém, em algumas circunstâncias, limita o tempo dos dis-
cursos com aprovação de todos. Há algumas situações em que o tempo é 
definido por estatuto, como durante a aprovação de orçamentos. 

Em várias ocasiões, senadores empregam a estratégia de prolongar 
indefinidamente os debates durante uma sessão legislativa com o in-
tuito de derrotar leis e moções; essa tática é denominada filibusterismo. 
Aqueles que se utilizam dela podem discursar por horas, prolongando 
o tempo despendido naquela sessão; podem ainda propor uma série de 
emendas com o mesmo objetivo. O Senado poderia extinguir o filibus-
terismo mediante votação na qual seriam necessários 60% para que tal 
estratégia findasse. 

No que concerne a moções, caso elas envolvam alterações de algu-
ma norma interna, é necessário o mínimo de 67% dos votos a favor 
para sua aprovação. Tal gênero de moção é raramente apresentado, so-
bretudo porque depende do suporte dos partidos políticos presentes 
para se atingir a maioria requerida. Caso o Senado não aprove essa 
moção, a sessão legislativa não é encerrada, sendo concedidas mais 30 
horas para realizá-la. Se 61% dos senadores assim decidirem, pode-se 
adicionar tempo extra à sessão. 

Quando certa sessão legislativa termina, o Senado vota a favor ou 
contra a introdução da lei, emenda ou proposta (como alteração dos li-
mites políticos entre dois dados estados, por exemplo) em exame naque-
la sessão. Com frequência, a votação é oral – o oficial-presidente pergun-
ta e cada senador responde ou “Aye” (a favor da moção) ou “No” (contra 
a moção). Esse oficial anuncia então o resultado da votação oral. 

Qualquer membro, nesse instante, pode contestar a decisão do ofi-
cial-presidente e requerer nova votação oral ou votação recordada (o 
clerk procede à chamada dos senadores em ordem alfabética para que 
enunciem seu voto a favor ou contra, ou se abstenham de votar). O pe-
dido de votação recordada só pode ocorrer se um quinto dos senadores 
estiver presente na sessão; em alguns casos, a votação recordada acon-
tece automaticamente, como nas decisões sobre o orçamento anual. 

Se um senador perder essa chamada, pode votar enquanto ela esti-
ver aberta. O oficial-presidente é quem anuncia o término da votação 
recordada, a qual, entretanto, precisa permanecer aberta por no mí-
nimo 15 minutos depois de chamado o último senador. Se ela finda 
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em empate, cabe ao vice-presidente o voto de Minerva. Se este não se 
encontra na sessão, a moção não é aprovada.

Com respeito ao procedimento legislativo da Câmara dos Represen-
tantes, ele se assemelha ao do Senado em vários aspectos e se distingue 
em outros. As sessões parlamentares da Câmara ocorrem normalmente 
de segunda a sexta, raramente nos fins de semana. As sessões costu-
mam ser abertas ao público e transmitidas ao vivo pelo canal de televi-
são Cable-Satellite Public Affairs Network.

Há, nesta Casa, a Comissão das Regras da Câmara dos Represen-
tantes dos Estados Unidos da América, responsável pela coordenação 
dos debates sobre determinada lei antes que ela compareça ao corpo 
principal da Câmara para ser aprovada. A comissão pode, por exem-
plo, determinar se serão aceitas emendas para a lei em exame; caso ela 
defina uma “regra aberta”, qualquer emenda pode ser apresentada; se 
for uma “regra fechada”, restringe ou até proíbe emendas. 

Com relação ao tempo para os debates, estipula-se uma hora igual-
mente dividida entre os partidos majoritários e os minoritários. Um 
floor manager lidera cada lado da discussão e se encarrega de observar e 
gerir o tempo de demora de um discurso; desse modo, um orador pode 
tanto receber 30 segundos para falar quanto um minuto ou mais. 

Quando a sessão termina, a Câmara dos Representantes vota a favor 
ou contra a aprovação daquela lei, emenda ou proposta debatida na 
sessão legislativa. Os procedimentos, nesse caso, são iguais aos do Se-
nado. A diferença é que, na Câmara, a votação recordada pode aconte-
cer de três modos: por meio de equipamento eletrônico (cada membro 
utiliza um cartão pessoal de identificação para gravar seu voto em uma 
estação de voto eletrônico instalada na câmara da Casa). Esse constitui 
o meio mais comum de votação recordada. 

Pode ocorrer também manualmente ou oralmente, mediante o uso 
de cartões coloridos – verdes indicam “sim” à moção; vermelhos indi-
cam “não”, e laranja significam “abstenção”. Cada representante es-
colhe e entrega seu cartão ao oficial-presidente, o qual procede à con-
tagem manual dos cartões. O método é utilizado somente quando o 
equipamento eletrônico se encontra quebrado ou em manutenção. O 
terceiro sistema é o voto oral, procedimento análogo ao do Senado so-
bretudo em votações formais, como a eleição do presidente da Câmara, 
em função da demora para se realizar a chamada dos 435 membros. 
Nos três métodos, o voto não é secreto. 

A votação dura normalmente cerca de 15 minutos; pode ser esten-
dida se a liderança de um partido político necessita exercer pressão em 
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seus integrantes para que votem como ela. O oficial-presidente pode 
votar também. Caso haja empate na votação –  abstenções ou votos em 
branco existem e são tolerados –, a moção em análise é automaticamen-
te reprovada pela Câmara dos Representantes, salvo se o oficial-presi-
dente ainda não tenha votado; nesse caso, será dele o voto de Minerva. 
Se houver empate e o oficial já tiver votado, a moção não é aprovada.

Ademais, a Constituição americana também concede ao Congresso 
o poder subentendido (implied power) de criar qualquer lei necessária, 
mas não o de necessariamente legalizá-la. De início, ambas as Câmaras 
precisam concordar com o projeto de lei. A seguir, o presidente dos Es-
tados Unidos deve aprová-lo para que passe a vigorar. Se o presidente 
não o aprovar (direito presidencial ao veto), o projeto de lei volta ao 
Congresso com as objeções presidenciais. 

O Parlamento pode, então, revisar a lei, efetuar alterações nela e sub-
metê-la outra vez ao presidente; se este mantiver o veto, o Congresso 
pode derrubá-lo, desde que, neste momento, haja dois terços da maioria 
total de ambas as Câmaras juntas aprovando a derrubada do veto pre-
sidencial. A partir daí, o presidente pode não adotar medida alguma, 
ignorando-o, o que acarreta a entrada em vigor do projeto em dez dias, 
excluídos os domingos. Se, no intervalo dos dez dias, o Congresso sus-
pender suas sessões, o projeto de lei não entrará em vigor. O presidente, 
então, pode, ignorando-o, vetá-lo, após o Congresso ter suspendido a 
sessão, tática conhecida como pocket veto (veto no bolso, em tradução li-
teral); esse veto não pode ser anulado pelo Congresso suspenso.

5.2 Cortes Generales da Espanha

5.2.1 Funcionamento

As Cortes Gerais da Espanha possuem estrutura bicameral: divi-
dem-se em Congresso dos Deputados e Senado. Durante seu esque-
ma de trabalho, o porta-voz anuncia as sessões plenárias, que devem 
ocorrer em dois períodos do ano – de fevereiro a junho e de setembro 
a dezembro (art. 69, Capítulo Quinto, Título Terceiro, Regulamento In-
terno) –; salvo quando prescrição legal ou o Regulamento dispuser o 
contrário, só são considerados os dias úteis. As sessões, geralmente, 
são realizadas de terça a sexta-feira.

Conforme o Título Terceiro, Capítulo Quinto, art. 70, pode haver ain-
da sessões extraordinárias a pedido de um comitê formado do Governo, 
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da Deputação Permanente ou da maioria dos membros da Casa. A so-
licitação deve assinalar exatamente a ordem do dia proposta; o presi-
dente deve convocar a Câmara dentro dos dez dias seguintes ao do 
recebimento do pedido de convocação de sessão extraordinária. Elas 
são fechadas quando a ordem do dia é esgotada. 

Segundo o art. 71, a ordem do dia do Plenário é fixada pelo presi-
dente do Senado em conformidade com a Mesa, ouvida a Junta dos 
Porta-Vozes. O representante do Governo pode incluir nela apenas um 
tema de natureza prioritária. A ordem do dia das comissões, por sua 
vez, é definida por seu presidente, ouvida a Mesa respectiva e levada 
em conta a programação dos trabalhos da Câmara. Um terço dos mem-
bros da comissão pode incluir um único assunto de caráter prioritário. 
Ademais, o presidente do Senado pode convocar as comissões, esta-
belecendo sua ordem do dia, se for necessário o desenvolvimento dos 
trabalhos legislativos da Câmara.

De acordo com o art. 72 do mesmo Capítulo, as sessões plenárias do 
Senado são públicas, exceto se houver petição justificada por parte do 
Governo ou se cinquenta senadores acordarem o contrário. As sessões 
são secretas nos casos previstos no Regulamento. Os representantes dos 
meios de comunicação social, credenciados no Senado, podem assistir 
às sessões públicas nas condições estipuladas pela Mesa da Câmara 
(art. 73). O público que assiste às sessões do Senado deve abster-se de 
realizar manifestações de aprovação ou desaprovação. Tampouco pode 
comunicar-se com o salão de sessões ou com qualquer senador (art. 74).

Consoante o art. 75, podem assistir às sessões das comissões os repre-
sentantes dos meios de comunicação credenciados pelo Senado, exceto 
quando elas versarem sobre o exame de incompatibilidades, solicitações 
e questões particulares que afetem senadores. As comissões podem reali-
zar reuniões a portas fechadas quando, sem afetar os assuntos expostos, 
seja acordado pela maioria absoluta de seus membros. De acordo com o 
art. 76, o Pleno do Senado procede a suas sessões de terça a sexta-feira, 
porém, por proposta de seu presidente, da Junta de Porta-Vozes ou de 
cinquenta senadores, pode-se decidir realizar sessões em outros dias da 
semana. O art. 77 prescreve que as sessões duram no máximo cinco ho-
ras, a menos que a Câmara acorde na forma disposta no artigo anterior. 

Segundo o art. 78, é de responsabilidade das comissões o previs-
to nos artigos anteriores, mas as propostas neles mencionadas estão a 
cargo do presidente da comissão ou de cinco de seus membros, salvo o 
disposto no art. 79. Este normatiza que as comissões podem se reunir 
de terça a sexta; em nenhum caso podem realizar sessões simultâneas 
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às do Pleno. O presidente abre a sessão com a frase “a sessão está aber-
ta” e a encerra com “a sessão está encerrada”. Nenhum ato realizado 
antes ou depois de pronunciadas essas frases tem valor (art. 80). A ata 
de cada sessão relata sucintamente o que naquela se tratou, o que inclui 
acordos adotados pela comissão. O documento é lido por um secretário 
para a aprovação do texto, se for o caso, antes de entrar na ordem do 
dia da sessão seguinte (art. 81). 

Nas sessões plenárias, a leitura da ata pode ser suprimida por acordo 
da Câmara sempre que tenha sido posta à disposição dos porta-vozes dos 
grupos parlamentares com antecedência mínima de vinte e quatro horas 
(art. 81). O art. 82 reza que tanto o Pleno quanto as comissões, convoca-
das, abrem suas sessões independentemente do número de presentes, sem 
prejuízo do que estabelece o Regulamento sobre quórum e requisitos para 
a adoção de acordos. Os membros do Governo que não são senadores po-
dem assistir com o direito de discursar, mas não o de votar nessas sessões. 
Os deputados podem assistir, sem voz nem voto, às sessões do Pleno e das 
comissões que não tenham caráter secreto, sentando-se nos locais determi-
nados pela Presidência.

O Capítulo Sexto do mesmo Título aborda o uso da palavra. No 
art. 84, está definido que todo senador pode intervir uma vez, desde 
que haja solicitado e obtido a palavra. Os discursos são feitos sem in-
terrupção, são dirigidos unicamente à Câmara e não podem, em ne-
nhuma circunstância, ser lidos, embora seja permitida a utilização de 
notas auxiliares. Caso um senador, ao ser convocado pelo presidente, 
esteja ausente, entende-se que renunciou a fazer uso da palavra. Os 
senadores que pedem a palavra podem trocar de vez entre si. Com 
prévia comunicação ao presidente, para um debate, qualquer senador 
com direito de intervir pode ser substituído por outro do mesmo grupo 
parlamentar. Quem estiver usando a palavra só pode ser interrompido 
para ser chamado por questão de ordem pelo presidente. Os membros 
do Governo podem intervir sempre que o requererem. 

Conforme o art. 85, nos debates do Pleno da Câmara sobre ques-
tões que afetem de modo especial a uma ou mais Comunidades Au-
tônomas, o presidente, de acordo com os porta-vozes dos respectivos 
grupos parlamentares, amplia o número de inscrições para discursar 
fixado em cada caso pelo Regulamento a fim de que possam se mani-
festar os representantes dos grupos territoriais afetados. Se necessário, 
o presidente pode limitar o número e a duração dessas intervenções. 

A intervenção dos porta-vozes, por seu turno, tanto nos Plenos 
como nas comissões da Câmara, ocorre na ordem inversa ao número 
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de componentes dos respectivos grupos parlamentares (art. 86). Além 
dos turnos previstos em cada caso pelo Regulamento, o presidente 
pode conceder a palavra aos senadores que tenham sido questionados 
durante sua manifestação, por uma vez apenas e por tempo que não ul-
trapasse os cinco minutos (art. 87). Esse tempo só é autorizado para que 
o senador a quem se referiram possa contestar as alusões a sua pessoa 
ou a seus atos, sem adentrar, porém, a questão em debate. Só se pode 
contestar uma alusão na mesma sessão em que ela foi proferida, exceto 
se o senador ao qual ela se referiu não estiver presente na sessão; nesse 
caso, ele pode exercer o direito de defesa na seguinte (art. 88).

Sem prejuízo do disposto na Seção Quarta, caso a alusão afete um 
membro da Câmara falecido ou que esteja ausente no momento desta, 
pode falar em sua defesa qualquer senador, com preferência a um de 
seu grupo parlamentar (art. 88). Qualquer senador pode pedir, durante 
o debate ou antes da votação, a leitura de todo documento que pode 
ilustrar o assunto de que se trate. A Presidência pode finalizar as leitu-
ras que considere inoportunas (art. 89). Em qualquer momento da dis-
cussão, um senador pode pedir a observância ao Regulamento citando 
os artigos cuja aplicação reclama. Não finda o debate por esse motivo, 
devendo acatar-se a resolução que a Presidência, ouvida a Mesa, adote 
em razão de tal alegação (art. 90). Segundo o art. 91, quando o presi-
dente ou outro membro da Mesa participam do debate e o abandonam, 
declara-se concluída a discussão sobre o tema do qual este falava.

O Capítulo Sétimo do Título Terceiro do Regulamento Interno ver-
sa sobre as votações. O art. 92 prescreve que a votação pode ser por 
assentimento, sob proposta da Mesa; ordinária e nominal. Esta pode 
ser pública ou secreta: a secreta pode ser, por sua vez, por votos es-
critos ou por bolas brancas e negras. O voto dos senadores é pessoal 
e indelegável. Sem prejuízo das maiorias especiais que estabelecem a 
Constituição ou as leis orgânicas e as disposições do Regulamento para 
a eleição de pessoas, os acordos são adotados pela maioria simples de 
senadores presentes, sempre que esteja a metade deles mais um dos 
membros do órgão de que trata a matéria. Necessita-se da presença do 
número legal necessário para realizar acordos, embora seja requerida a 
comprovação do quórum antes de iniciada a votação, se o solicitar um 
grupo parlamentar ou dez senadores no Pleno ou cinco em comissão. 
Caso se comprove a falta de quórum para celebrar acordos, o presiden-
te pode atrasar a votação até o momento que definir.

Consideram-se aprovadas as propostas apresentadas à Presidência 
quando, se anunciadas, não suscitem oposição ou reparo (art. 94). 
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Quanto à votação ordinária, esta se realiza quando, sucessivamente, 
primeiro os que aprovam, depois os que discordam e por fim os que 
se abstêm de votar se levantam na sala de votações. Também se pode 
verificar mediante procedimento eletrônico. Durante a votação ordinária, 
os senadores não podem entrar nem sair da Sala de Sessões (art. 95). 
Procede-se à votação nominal pública no Pleno quando solicitam no 
mínimo cinquenta senadores (nas comissões, a pedido de pelo menos 
cinco de seus membros). Nesse caso, os senadores são chamados por 
um secretário em ordem alfabética e respondem “sim” ou “não”, ou 
declaram que se abstêm de votar; a Mesa vota por último. A votação 
nominal pública pode igualmente ocorrer por procedimento eletrônico. 
Cabe ao presidente, em consenso com a Mesa, decidir sobre a aplicação 
desse procedimento (art. 96).

Com respeito ao art. 97, dispõe ele que a votação nominal é secreta 
quando o solicitam, em Plenário, cinquenta senadores e, nas comissões, 
um terço de seus membros. A votação nominal secreta é realizada com 
papeletas quando se trata de designação de cargos não providos auto-
maticamente conforme previsto no Regulamento, e com bolas brancas 
e negras nos casos de qualificação de atos ou condutas pessoais; a bola 
branca indica aprovação e a negra, reprovação. Quando a votação é 
secreta, os senadores são chamados por um secretário, em ordem alfa-
bética, para depositar os votos ou as bolas no local correspondente. O 
nome do senador que iniciará a votação é determinado por sorteio; a 
Mesa vota em último lugar.

O art. 98 determina que, quando existe pedido contrário a que a 
votação seja pública ou secreta, nos casos distintos dos anteriores, a 
Presidência submete previamente à votação, como questão inciden-
tal, o procedimento a ser aplicado. Já o art. 99 regula que, terminada 
a votação, o presidente retira os votos da urna e os lê em voz alta. Os 
secretários efetuam a soma dos votos e, ao final, o presidente pro-
clama o resultado da votação e, se for o caso, o acordo celebrado. 
Procede-se de modo análogo quando a votação se dá com as bolas. 
Em caso de dúvida entre os secretários ou se assim o solicitem vinte 
e cinco senadores, tratando-se de sessão plenária, e cinco caso se trate 
de sessão de comissão, realiza-se novo cômputo com a colaboração de 
dois senadores designados pelo presidente e pertencentes a distintos 
grupos parlamentares.

Pelo art. 100, em caso de empate em alguma votação, repete-se esta 
duas vezes; se o empate persistir, entende-se como recusado o texto, o 
artigo, a proposta ou a questão de que se tratou. No caso de o empate 
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acontecer como consequência da votação escrita para designação de 
cargos e de falta de disposições específicas no Regulamento, repetem-
se as votações até que o empate se resolva.

Nas votações em comissão, entende-se não haver empate quando 
há igualdade de votos, sendo idêntico o entendimento se houverem 
votado todos os membros da comissão pertencentes ao mesmo grupo 
parlamentar; no caso, pode-se resolver ponderando o número de votos 
com que cada grupo conta no Pleno. 

5.2.2 Processo Legislativo

O Título Quarto, Capítulo Primeiro, Regulamento, trata do procedi-
mento legislativo. A Seção Primeira regula acerca dos textos legislativos 
remetidos pelo Congresso dos Deputados. Em seu art. 104, dispõe que 
os projetos e as propostas de lei aprovados pelo Congresso dos Depu- 
tados e enviados por este ao Senado são publicados e distribuídos ime-
diatamente aos senadores; a documentação complementar, se houver, 
pode ser consultada na Secretaria da Câmara. A Mesa, na primeira ses-
são seguinte ao recebimento, declara a competência da comissão que 
examinará o projeto ou a proposição e dispõe a abertura de prazo para 
apresentação de emendas.

Consoante o art. 105, os projetos do Governo recebem tramitação 
prioritária sobre as propostas de lei. Já o art. 106 prega que a Câmara dis-
põe do prazo de dois meses, a partir da data de recepção do texto, para 
aprová-lo ou, mediante mensagem justificada, opor o veto ou introduzir 
nele emendas. O prazo se refere ao período ordinário de sessões. No caso 
de se concluir fora desse período, computam-se os dias necessários até 
completar o prazo de dois meses. O disposto nesse artigo não exclui a 
possibilidade de se convocarem sessões extraordinárias. 

Dentro dos dez dias seguintes àquele em que se publica o projeto 
ou a proposta de lei, os senadores ou os grupos parlamentares podem 
apresentar emendas ou propostas de veto. Esse prazo pode ser am-
pliado, a pedido de vinte e cinco senadores, mas não pode ultrapassar 
cinco dias. As emendas e as propostas de veto devem ser formaliza-
das por escrito com a justificativa. Caso não se apresentem emendas 
ou propostas de veto, o projeto ou a proposta de lei passa diretamente 
ao Pleno (art. 107).

O Regulamento, no Capítulo Primeiro do Título Quarto, fala sobre o 
procedimento legislativo ordinário no que se refere à iniciativa legisla-
tiva do Senado (Seção Segunda). Segundo o art. 108, as propostas de lei 
apresentadas por senadores devem ser formuladas em texto articulado, 
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acompanhado de uma exposição argumentativa e de uma memória em 
que se avalia seu custo econômico. Devem ser subscritas ou por um 
grupo parlamentar ou por vinte e cinco senadores. Apresentada uma 
proposta de lei, o presidente do Senado determina sua imediata publi-
cação oficial, abrindo em seguida prazo não superior a quinze dias nos 
quais, com sujeição ao disposto na seção anterior, podem apresentar-se 
outras propostas de lei, que devem versar substancialmente sobre o 
mesmo objeto ou matéria que a apresentada em primeiro lugar. Con-
cluído o prazo definido pelo presidente, a proposta ou as propostas 
apresentadas até esse momento são incluídas na ordem do dia de algu-
ma das sessões plenárias seguintes, para o trâmite e o conhecimento. 

Cada uma das propostas de lei deve ser debatida na mesma ordem 
de sua apresentação e defendida por algum de seus proponentes, se-
guido de duas falas a favor e duas contra, bem com da intervenção dos 
porta-vozes dos grupos parlamentares. Cada uma dessas falas não pode 
exceder dez minutos. As propostas de lei são submetidas a votação na 
mesma ordem em que são debatidas, no total ou por agrupamento de 
artigos. Aprovada uma delas se entende realizado seu exame; o presi-
dente então a remete ao Congresso dos Deputados, para trâmite neste. 
Caso se aprove somente um grupo de artigos, votam-se as propostas de 
lei restantes, de modo a poder completar-se, sem contradição, o âmbito 
das matérias reguladas na proposta de lei originária; nesse caso, vota-se 
a totalidade do texto resultante que, se for afirmativa, indica o exame 
dela (art. 108). O art. 109, por seu turno, determina que os autores de 
uma proposta de lei podem retirá-la antes de seu exame. 

O Título Quarto, Capítulo Primeiro, Seção Terceira, versa acerca da 
deliberação em comissão (dentro do procedimento legislativo ordiná-
rio). De acordo com o art. 110, quando o texto legislativo é recebido 
pela comissão competente, esta pode designar, dentre seus membros, 
um coordenador encarregado de emitir o relatório sobre o projeto ou a 
proposta de lei de que trata a comissão. No art. 111, explica-se que o co-
ordenador dispõe de quinze dias para elaborar seu relatório, contados 
a partir do término do prazo para apresentação de emendas. Quanto 
ao art. 112, refere-se ele ao relatório do coordenador, o qual é entre-
gue, junto com as emendas recebidas, ao presidente da comissão para 
efeito de sua convocação nos termos previstos no art. 61. A comissão 
deve reunir-se no prazo máximo de cinco dias úteis. Com antecedência 
suficiente, o informe do coordenador deve estar à disposição dos se-
nadores na Secretaria do Senado. Também é enviado aos membros da 
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comissão e aos porta-vozes dos grupos parlamentares com a cópia das 
emendas e das observações efetuadas. 

Conforme o art. 113, a comissão competente deve elaborar a opi-
nião sobre o projeto legislativo dentro dos quinze dias seguintes ao 
dia em que findou o prazo do relator para emitir seu relatório. O pra-
zo pode ser ampliado ou reduzido pelo presidente do Senado, em 
conformidade com a Mesa, quando assim o recomende o desenro-
lar do trabalho legislativo da Câmara. Segundo o art. 114, o debate 
na comissão inicia, nesse caso, pelas propostas de veto. Em seguida, 
discutem-se as emendas pela ordem de sua apresentação – artigo, pa-
rágrafo ou seção correspondente. Para facilitar os debates, porém, o 
presidente da comissão, ouvida a Mesa, pode estabelecer outra ordem 
de debates, bem como limitar o número e a duração das intervenções 
quando assim o exija a correta tramitação do texto legislativo. 

O art. 115 normatiza que, durante a discussão de um artigo, o pre-
sidente pode admitir que transitem emendas apresentadas por escrito, 
as quais possam suscitar acordo entre as emendas apresentadas e o tex-
to legislativo. Também se admite o trâmite de emendas que, cumpridos 
os mesmos requisitos, visam sanar erros ou incorreções terminológicas 
ou gramaticais. Já o art. 116 regula que, quando se entende suficien-
temente deliberado um parágrafo ou um artigo, a comissão, por seu 
presidente, ou dez de seus membros ou um grupo parlamentar, pode 
acordar o encerramento do debate. 

O presidente, ouvida a Mesa, pode recusar o trâmite das propostas 
que não respondam à motivação assinalada. Acordado o término do 
debate, o presidente submete à votação a proposta que nesse momento 
formule o relator. Caso se aprove seu texto, incorpora-se ao relatório; 
caso se rejeite, submetem-se à votação as emendas mantidas pela or-
dem de discussão. Se nenhuma for aprovada, o presidente pode sus-
pender a sessão para que o relator, junto com os emendantes, proceda 
à redação de novo texto, a ser submetido à votação (art. 116).

Os membros da comissão ou os senadores que tiverem defendido 
emendas e discordarem do acordo da comissão por não ter aceitado 
essa emenda, podem formular votos particulares e defendê-los ante 
o Pleno. No caso de se introduzir qualquer modificação, os senadores 
podem convertê-la em emenda e, no caso, em voto particular o texto 
anterior do projeto ou da proposta de lei. Deve ainda comunicar-se o 
propósito de defender um voto particular ante o Pleno mediante texto 
dirigido ao presidente do Senado, apresentado no mais tardar no dia 
seguinte àquele em que termina a deliberação na comissão (art. 117). 
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Em continuação ao procedimento legislativo ordinário, a Seção 
Quarta do Capítulo Primeiro do Título Quarto do Regulamento trata 
da deliberação pelo Plenário da Câmara. Consoante o art. 118, o debate 
no Pleno deve ser concluído antes de se cumprir o prazo de dois meses 
a que se refere o art. 106. Quanto ao art. 119, prega ele que, convocado 
o Pleno pelo presidente do Senado, no mesmo dia estão à disposição 
dos senadores, na Secretaria da Câmara, as resoluções das comissões e 
os votos particulares que serão submetidos ao Pleno, sem prejuízo de 
sua impressão ou sua distribuição.

O art. 120 regula que o debate no Pleno inicia-se com a apresentação 
da resolução da comissão, por meio do representante por ela designado, 
o qual deve limitar-se a informar à Câmara, para conhecimento desta, as 
justificativas e os motivos que inspiraram a resolução formulada (item 
1). Em todo caso, procede-se a uma defesa e uma oposição sobre a tota-
lidade do texto, acrescidas da intervenção dos porta-vozes dos grupos 
parlamentares que desejem fazê-lo (item 2). Cada uma das intervenções 
a que se refere esse artigo não pode exceder dez minutos (item 3).

No que concerne ao art. 121, prega ele que, no caso de existirem 
propostas de veto, o senador ou o porta-voz do grupo autor delas pode 
realizar sua defesa por tempo não superior a quinze minutos. Em se-
guida, podem-se estabelecer dois turnos a favor e dois contra que se 
alternam, seguidos das intervenções dos porta-vozes dos grupos par-
lamentares, por não mais de quinze minutos cada turno. O presiden-
te pode determinar o debate agrupado das propostas de veto a um 
projeto ou uma proposta de lei com a mesma finalidade e motivação. 
O debate das propostas de veto exclui o previsto no item segundo do 
artigo anterior. 

O art. 122 reza que, para a aprovação de uma proposta de veto, é ne-
cessário o voto favorável da maioria absoluta de senadores. Se for apro-
vada, o presidente do Senado dá por concluído o debate sobre o projeto 
em exame e comunica aos presidentes do Governo e do Congresso dos 
Deputados, transladando-lhes o texto da proposta. O art. 123 normatiza 
que, se existirem votos particulares formulados na comissão, o debate 
de cada artigo das resoluções inicia-se no Pleno por aqueles que o afe-
tem. No caso de haver vários, dá-se preferência ao que mais se distinga 
da resolução, por julgamento da Presidência da Câmara. Na discussão 
de cada voto particular se admitem dois turnos a favor e dois contra, 
alternadamente. Cada um desses turnos não pode exceder dez minutos 
e só podem participar senadores pertencentes a distinto grupo parla-
mentar. Defendidos todos os votos particulares formulados para um 
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mesmo artigo, podem intervir os porta-vozes dos grupos parlamenta-
res que o requeiram, por tempo não superior a dez minutos para cada 
um deles. Caso nenhum dos votos particulares seja aprovado, vota-se 
o texto da resolução.

Pelo art. 124, a Mesa do Senado, a pedido de um grupo parlamen-
tar, pode acertar a votação da resolução na totalidade ou por grupo de 
artigos. Pode acordar, igualmente, nas mesmas condições, a votação 
fragmentada de itens de artigos ou parágrafos completos. Com ante-
cedência, no início do debate do artigo ou do texto correspondente, 
podem ser apresentadas propostas de modificação das resoluções das 
comissões sempre que nelas concorra algum dos seguintes requisitos:

a) tenham sido objeto de votos particulares e sejam subscritas pela 
maioria dos porta-vozes dos grupos parlamentares, ou 

b) sejam subscritas pela totalidade dos porta-vozes dos grupos 
parlamentares.

O debate ou a votação das propostas de modificação requerem prévio 
trâmite de informação e se regem pelas mesmas normas estabelecidas 
para os votos particulares. Também se admite o trâmite de emendas que, 
cumprido o mesmo requisito, visem sanar erros ou incorreções termino-
lógicas ou gramaticais (art. 125). O presidente, após consultar a Mesa da 
Câmara, pode encerrar o debate quando entenda suficientemente deli-
berado o parágrafo ou o artigo objeto daquele, e nesse caso realiza dire-
tamente as votações (art. 126).

As normas especiais sobre o procedimento legislativo ordinário es-
tão contidas na Seção Quinta do Capítulo Primeiro do Título Quarto 
do Regimento. Seu art. 127 diz que os projetos de lei apresentados pelo 
Governo podem ser retirados por este em qualquer fase dos procedi-
mentos legislativos anteriores à sua aprovação definitiva pela Câmara. 
De acordo com o art. 128, o Governo pode deduzir, dentro dos dez dias 
seguintes a sua publicação, que uma proposta de lei ou uma emen-
da são contrárias a uma delegação legislativa em vigor. A proposta do 
Governo deve ser apresentada por escrito e expressar os motivos nos 
quais se fundamenta. A Mesa ordena sua publicação imediata e sua 
inclusão na ordem do dia da sessão plenária seguinte. A tramitação 
dessas propostas se realiza conforme o previsto para os conflitos entre 
órgãos constitucionais do Estado. Em todo caso, até sua resolução defi-
nitiva, entendem-se suspensos os prazos do procedimento legislativo.

Além dos procedimentos legislativos ordinários, há ainda os espe-
ciais, como a tramitação de um projeto de lei em leitura única, tratada 
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na Seção Primeira do Capítulo Segundo do Título Quarto do Regimento. 
O art. 129 prescreve que, quando a natureza de um projeto ou de uma 
proposta de lei remetidos pelo Congresso dos Deputados o aconselhe 
(ou sua simplicidade de formulação o permita), o Pleno da Câmara, 
por proposta da Mesa, ouvida a Junta de Porta-Vozes, pode acordar 
que se tramite diretamente em leitura única. Para tanto, procede-se a 
um debate da totalidade, no qual os turnos a favor e contra são de 
quinze minutos e os grupos parlamentares podem fixar sua posição em 
intervenções de até dez minutos. Antes do debate no Pleno, dentro do 
prazo definido pela Mesa da Câmara, podem se apresentar unicamente 
propostas de veto, cuja tramitação ocorre conforme as normas do art. 121 
do Regulamento. 

Caso aprovadas algumas delas, o presidente do Senado dá o debate 
por concluído e o comunica ao presidente do Governo e o do Con-
gresso dos Deputados, repassando-lhes o texto da proposta. O mesmo 
artigo menciona que, caso o projeto ou a proposição de que se trate não 
seja aprovado pelo Senado ou não atinja a maioria exigida segundo sua 
natureza, considera-se que ele é rejeitado pela Câmara, comunicando-
se o fato ao presidente do Senado e do Congresso dos Deputados, para 
que surta os efeitos correspondentes.

A delegação de competência legislativa nas comissões também in-
tegra os procedimentos legislativos especiais (Título Quarto, Capítulo 
Segundo, Seção Segunda). Consoante o art. 130, o Senado, por propos-
ta da Mesa, ouvida a Junta de Porta-Vozes, de um grupo parlamentar, 
ou de vinte e cinco senadores, pode acordar que um projeto ou uma 
proposta de lei sejam aprovados pela comissão legislativa correspon-
dente sem requerer deliberação posterior pelo Pleno. Tal proposta deve 
ser apresentada dentro dos dez dias seguintes à publicação do texto. O 
Pleno da Câmara, do mesmo modo, pode decidir em qualquer momen-
to que se observe o procedimento ordinário. 

Já o art. 131 aponta que, embora o disposto no art. 130, caso se apre-
sente alguma proposta de veto aprovada na comissão, para sua rati-
ficação ou sua rejeição, deve ser convocado o Pleno do Senado. Con-
forme o art. 132, a comissão competente, a partir da recepção do texto 
legislativo, dispõe do período que reste até completar o prazo a que se 
refere o art. 106 para deliberar e votar sobre ele. 

O Título Quarto, Capítulo Segundo, Seção Terceira versa sobre ou-
tro procedimento legislativo especial: o procedimento de urgência. 
Conforme dispõe o art. 133, nos projetos declarados urgentes pelo Go-
verno ou pelo Congresso dos Deputados, o Senado conta com o prazo 
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de vinte dias úteis para exercer suas faculdades de ordem legislativa. A 
Mesa do Senado, de ofício ou por proposta de um grupo parlamentar 
ou de vinte e cinco senadores, pode decidir a aplicação do procedimen-
to de urgência.

Em relação ao art. 134, prescreve ele que o prazo de vinte dias úteis 
se refere ao período ordinário de sessões. Caso se conclua fora dele, 
computam-se os dias necessários do período seguinte até completar 
o prazo de vinte dias. Já pelo art. 135, o prazo para a apresentação de 
emendas e propostas de veto é de quatro dias a partir da publicação 
do texto do projeto ou da proposta de lei. A publicação do texto e o 
término do prazo para apresentação de emendas deve ser comunicado 
telegraficamente a todos os senadores. 

A comissão competente deve reunir-se, dentro dos dois dias seguintes 
àquele em que finaliza o prazo determinado nesse artigo, para designar 
o relator que escreverá o relatório; este dispõe de quatro dias para fazê-
lo. A comissão se reunirá dentro dos três dias seguintes após o relator 
haver concluído seu relatório e deve emitir sua resolução nos dois dias 
subsequentes. A deliberação no Pleno se rege pelas mesmas normas que 
as do procedimento ordinário; a Mesa, porém, pode modificar a duração 
das intervenções quando assim o requerer o desenrolar dos debates. To-
dos os prazos referidos neste artigo se relacionam a dias úteis. No caso 
em que um desses se conclua em dia não útil, entende-se como prorro-
gado para o dia útil seguinte. A Mesa pode decidir modificar os prazos 
quando assim o aconselhem as circunstâncias de cada projeto.

O art. 136, por seu turno, versa ainda sobre a tramitação dos projetos 
nestes termos: quando não seja aplicável o previsto no art. 133, a Mesa 
do Senado, por proposta da Junta de Porta-Vozes, pode estabelecer que 
os projetos legislativos tramitem no prazo de um mês, reduzindo à me-
tade os prazos estabelecidos no procedimento legislativo ordinário.

O Título Sexto, Capítulos Primeiro e Segundo, prevê as regras 
para perguntas e interpelações. A Seção Primeira do Capítulo Primei-
ro aborda as normas gerais nos arts. 160 e 161, respectivamente: pelo 
primeiro, os senadores podem formular perguntas ao Governo me-
diante texto dirigido à Presidência da Câmara. Conforme o segundo, 
para efeito de indicação expressa, compreende-se que quem formula 
uma pergunta solicita resposta por escrito e, caso requeira resposta 
oral e não especifique sua vontade de que se conteste no Pleno, enten-
de-se que a contestação ocorre na comissão correspondente.

A Seção Segunda, por sua vez, abrange as interpelações. Consoante o 
art. 170, qualquer senador detém o direito de interpelar o Governo, ma-
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nifestando, explicitamente, o objeto da interpelação. Esta é apresentada 
por escrito e dirigida ao presidente do Senado e versa sobre a política do 
Executivo em questões de interesse geral. A Mesa qualifica o texto e, caso 
seu conteúdo seja impróprio para uma interpelação, segundo o estabele-
cido no item precedente, comunica ao autor que o converta em pergunta 
para resposta oral ou escrita.

De acordo com o art. 171, as interpelações são inclusas na ordem do 
dia do Pleno após transcorridas duas semanas desde sua apresentação 
e no mais tardar em um mês, salvo se a ordem das tarefas da Câmara 
o impeça. Em caso de urgência, a Mesa, ouvida a Junta de Porta-Vozes, 
pode reduzir o prazo previsto acima para a exposição das interpela-
ções. O Governo pode solicitar, justificadamente, o prazo para resposta 
a uma interpelação por tempo não superior a um mês. 

O art. 172 prevê que, uma vez fixados os critérios estabelecidos 
nos artigos anteriores, as interpelações são incluídas na ordem do 
dia, com prioridade para as apresentadas pelos senadores que me-
nos se valeram desse direito no período de sessões correspondente. 
Se houver mais de um interpelante, dá-se preferência àquele que 
pertence ao grupo parlamentar de maior importância numérica. Em 
nenhuma circunstância, em uma mesma sessão pode haver mais 
de duas interpelações do mesmo grupo parlamentar. Conforme o 
art. 173, no dia assinalado, depois de expor a interpelação, o se-
nador que a realizou contesta um membro do Governo. Cada uma 
dessas intervenções não pode exceder quinze minutos. Logo em se-
guida, podem intervir os porta-vozes dos grupos parlamentares por 
cinco minutos no máximo cada um. Sempre que o interpelante não 
se satisfaça com as explicações do Governo, pode anunciar a apre-
sentação de uma moção.

A apresentação de moções é definida no Título Sétimo do Regula-
mento. No art. 174, dispõe-se que as moções devem ter uma das se-
guintes finalidades: 

a) que o Governo formule uma declaração sobre algum tema ou 
envie à Corte um projeto de lei regulando matéria de compe-
tência destas;

b) que dê determinada tramitação a questões incidentais surgidas 
como consequência de um debate;

c) que conclua uma deliberação e a submeta a votação conforme o 
procedimento que a rege;
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d) que a Câmara delibere e se pronuncie sobre um texto de caráter 
não legislativo.

O art. 175, por seu turno, regula que as moções a que se referem os 
itens do art. 174 são formuladas mediante escrito dirigido à Mesa, para 
sua inclusão na ordem do dia do Pleno. Sem prejuízo do disposto nos 
arts. 36 e 173.2, a moção deve ser apresentada por uma comissão, um 
grupo parlamentar ou o mínimo de dez senadores. Pode-se rejeitar a 
inclusão na ordem do dia de moções de classe semelhante às votadas 
pelo Senado no mesmo período de sessões. As moções a que se refere 
o art. 174 devem ser apresentadas acompanhadas da avaliação de seu 
custo econômico. A sessão em que se discutam essas moções não pode 
encerrar antes de transcorridas quarenta e oito horas da sua apresenta-
ção. Aquelas que impliquem aumento dos créditos ou diminuição dos 
recursos orçamentários aprovados se sujeitam ao previsto no art. 151.

Quanto ao art. 176, reza ele que o debate das moções mencionadas no 
art. 174 consiste em um turno a favor e outro contra, de vinte minutos 
cada um; as intervenções dos porta-vozes dos grupos parlamentares que 
o solicitem têm duração máxima de dez minutos cada. Com referência 
ao art. 177, expõe ele que as comissões podem aprovar, no estrito âm-
bito de sua competência, moções com finalidades definidas no art. 174. 
Devem ser apresentadas por um grupo parlamentar ou por cinco sena-
dores pertencentes à comissão correspondente. O presidente do Senado, 
de acordo com a Mesa, pode ordenar que as moções aprovadas sob o 
amparo do requisito anterior sejam ratificadas pelo Pleno da Câmara, 
quando assim o requeira sua importância ou alguma disposição.

Pela redação do art. 178, o presidente da Câmara informa imedia-
tamente ao Governo ou ao órgão correspondente a aprovação das 
moções a que se referem os itens do art. 174. Dentro dos seis meses 
seguintes, o Governo ou o órgão correspondente devem cientificar 
sobre o encaminhamento dado a elas. Esse informe é publicado pela 
Câmara. Segundo o art. 179, se, sob o amparo do disposto no art. 174, 
aprova-se uma moção para que o Governo formule uma declaração 
sobre algum tema, a Mesa, ouvida a Junta de Porta-Vozes, e de acordo 
com o ministro afetado, fixa a data em que ela será elaborada. Depois 
do informe ou da declaração do Governo, abre-se um debate no qual 
podem intervir o primeiro signatário da moção, ou o senador a que 
se delegue, e os porta-vozes dos diversos grupos parlamentares, por 
tempo não superior a dez minutos cada um.

O mesmo artigo diz que a Mesa, por proposta da Junta de Porta-
Vozes, pode decidir que o debate sobre a declaração do Governo seja 
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realizado em sessão posterior àquela em que é produzida. Quanto ao 
art. 180, normatiza este que as moções incidentais podem surgir no 
curso de qualquer debate para resolver um incidente ou assinalar o 
trâmite procedente em dada questão. Devem relacionar-se diretamen-
te com os assuntos discutidos. Tais moções devem ser apoiadas por, 
pelo menos, dez senadores ou um grupo parlamentar. Discute-se com 
um turno a favor e outro contra, de no máximo dez minutos, e com as 
intervenções, limitadas a cinco minutos, dos porta-vozes dos grupos 
parlamentares que o solicitem. Em seguida, procede-se à votação. A 
questão daí resultante não pode suscitar novo debate na mesma sessão 
em que haja outra moção de análogo caráter.

O art. 181 regula que a moção encaminhada a qual gere uma delibe-
ração e, nesse caso, seja submetida a votação não pode ser apresentada 
em qualquer debate; deve ser então formulada à Presidência com o 
apoio de um grupo parlamentar, ou de vinte e cinco senadores no Ple-
no, ou de dez nas comissões. Suscita-se uma intervenção, com duração 
máxima de cinco minutos, e pode-se contestá-la com outra de igual 
extensão; ao fim, vota-se, seguidamente. Não se pode reiterar moções 
sobre o mesmo assunto uma vez rejeitadas pela Câmara ou pela comis-
são. As moções a que se refere este artigo têm preferência na tramitação 
quando coincidem com moções incidentais ou de outra classe.

5.3 Parlamento Francês

5.3.1 Funcionamento

A Assembleia Nacional, conforme estipulado no art. 60.1 do seu 
Regulamento, reúne-se todo ano em dois períodos legislativos: o pri-
meiro, com duração máxima de 80 dias, inicia-se em 2 de outubro; o 
segundo, com até 90 dias, inicia-se em 2 de abril, sempre em dia útil 
(art. 28 da Constituição). A Casa funciona regularmente 170 dias por 
ano, quatro dias por semana.

As sessões legislativas obedecem ao art. 50 do Regimento Interno. 
No inciso 1 consta que elas ocorrem de terça a sexta-feira, à tarde. Se 
a ordem do dia assim demandar, pode haver sessões extraordinárias, 
exceto nas terças ou nas quintas pela manhã, ocasião em que se reúnem 
as comissões (art. 50.2). 

As sessões extraordinárias podem ocorrer excepcionalmente às 
terças e às quintas de manhã quando aplicados os seguintes disposi-
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tivos constitucionais: art. 18 – leitura de mensagem do presidente da 
República; art. 35 – declaração de guerra; art. 36 – estado de sítio por 
mais de 12 dias; e art. 49 – voto de confiança no Governo, consoante 
previsto no art. 50.6 do Regimento Interno. O art. 50.7 prescreve que 
as sessões só podem prolongar-se além da meia-noite a pedido do 
Governo ou por decisão do Plenário.

O Regimento Interno não fala acerca do controle da presença dos 
parlamentares, embora o art. 61.1 determine que as votações da ordem 
do dia tenham lugar com qualquer número de presentes. O líder de 
bloco parlamentar ou partido pode solicitar verificação de quórum 
antes de iniciados os trabalhos. Caso a sessão seja suspensa por falta 
de quórum, os trabalhos recomeçam, qualquer que seja o número de 
presentes, uma hora depois da suspensão, podendo ocorrer votações. 
O art. 62.2, 3 e 4 estipula que os deputados podem delegar seu voto a 
outro parlamentar por quanto tempo o desejarem; a delegação pode 
até ser feita mediante telegrama.

Em razão do restrito período de funcionamento do Legislativo 
francês – 170 dias por ano, no máximo –, as campanhas eleitorais po-
dem transcorrer sem paralisar os trabalhos legislativos.

O Capítulo XI do Regimento Interno da Assembleia francesa discor-
re sobre a organização dos debates na ordem do dia do Pleno, a qual 
compreende:

 ▪ os projetos e as propostas de lei incluídos em caráter prioritário, 
como disposto no art. 69;

 ▪ as perguntas orais incluídas conforme o art. 134;

 ▪ os demais assuntos incluídos como dispõe o art. 48 (art. 47).

De acordo com o art. 48, os vice-presidentes da Assembleia; os pre-
sidentes das comissões permanentes; o relator-geral da Comissão de 
Orçamento, Economia Geral e Planejamento; o presidente da Delega-
ção da Assembleia Nacional para a União Europeia e os presidentes de 
grupo são convocados a cada semana, se assim couber, pelo presidente 
da Casa para dia e hora por ele assinalados para realizarem a Confe-
rência de Presidentes. A pedido próprio, os presidentes de comissões 
especiais e o da comissão constituída em virtude do art. 80 podem ser 
convocados para a Conferência de Presidentes.

O Governo é informado pelo presidente do dia e da hora da Con-
ferência, para a qual pode designar um representante. Na reunião sema-
nal a Conferência examina a ordem dos trabalhos do Pleno para a sema-
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na em curso e as duas seguintes; assim, são notificados, como estipulado 
no art. 89, das solicitações de inclusão prioritária na ordem do dia do 
Pleno efetuadas pelo Governo. Pode a Conferência formular qualquer 
proposta referente à aprovação da ordem do dia como complemento das 
discussões marcadas como prioritárias pelo Governo (art. 48).

 Ainda pelo mesmo artigo, ao iniciar-se o período de sessões, ou até 
mais tardar primeiro de março, ou depois da formação do Governo, 
este informa à Conferência os assuntos cuja inclusão na ordem do dia 
do Plenário pretende solicitar, bem como o prazo previsto para sua 
discussão. A Conferência define, uma vez por mês, a sessão mensal re-
servada prioritariamente (art. 48 da Constituição) a uma ordem do dia 
aprovada pelo Pleno da própria Assembleia e pode definir o procedi-
mento previsto no último inciso do item 4 deste artigo – a continuação 
da discussão dessa ordem do dia (art. 48). 

Nas votações realizadas na Conferência sobre propostas apresenta-
das por seus membros, é atribuído aos presidentes de grupo um núme-
ro de votos igual ao de membros de seu grupo, deduzidos os demais 
componentes da Conferência. A ordem do dia acordada por ela é exibi-
da imediatamente e notificada ao Governo e aos presidentes dos gru-
pos. Durante a sessão seguinte à reunião da Conferência, o presidente 
da Assembleia submete essas propostas ao Pleno, sem possibilidade de 
haver qualquer emenda (art. 48). 

A Assembleia, em Plenário, só pode pronunciar-se sobre o conjunto 
das propostas. Só podem intervir o Governo, para explicar o voto por 
cinco minutos no máximo, e os presidentes de comissão ou seu delegado 
que tenha assistido à Conferência, como também um orador por grupo 
(art. 48). Salvo o disposto no art. 50, não se pode modificar posteriormen-
te a ordem do dia definida pelo Pleno, sobretudo se relativa à inclusão 
em caráter prioritário decidida ao amparo do primeiro item do art. 48 da 
Constituição, segundo o disposto no art. 89 do Regulamento. Pode, sem 
embargo, ser reajustada excepcionalmente depois de nova Conferência 
de Presidentes (art. 48).

O art. 49 estipula que pode ser acordada pela Conferência a orga-
nização do debate da totalidade dos textos submetidos ao Pleno. Ela 
pode decidir que a discussão da totalidade se organize da forma pre-
vista no art. 132. Nos demais casos, a Conferência fixa a duração geral 
do debate da totalidade no início das sessões previstas pela ordem do 
dia. O tempo é repartido pelo presidente da Assembleia entre os gru-
pos de tal modo que se garanta a cada um, em razão da duração do 
debate, o tempo mínimo idêntico. Os deputados sem partido dispõem 
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de tempo para uso da palavra proporcional a seu número. O tempo 
restante é distribuído pelo presidente entre os grupos em proporção a 
sua importância numérica.

As inscrições para o uso da palavra são realizadas pelos presidentes 
de grupo, os quais indicam ao presidente da Assembleia a ordem em 
que devem ser chamados os oradores, assim como a duração de suas in-
tervenções, que não podem ser inferiores a cinco minutos. À vista dessas 
indicações, o presidente decide a ordem das intervenções (art. 49).

Ainda sobre o funcionamento da Assembleia Nacional, o Capítulo XII 
aborda a realização da Plenária. Consoante o art. 49.1, os dias de sessão, 
segundo o art. 28 da Constituição, são aqueles durante os quais se tenha 
aberto uma sessão, embora não possam prorrogar-se até o dia seguinte, 
na hora de abertura da sessão matutina (art. 50). É publicada no Diário 
Oficial toda decisão do primeiro-ministro de realizar dias de sessão su-
plementares, sob o amparo do inciso 3 do art. 28 da Constituição. Quan-
do o solicitem os membros da Assembleia, consta em um documento 
entregue ao presidente da Casa com as assinaturas da metade mais um 
de deputados. O presidente então convoca o Pleno quando constata o 
cumprimento desse requisito. 

O art. 50, por sua vez, estipula que a Assembleia se reúna a cada 
semana no Pleno pela manhã, à tarde e ao entardecer das terças-feiras, 
bem como à tarde e ao entardecer das quartas e das quintas-feiras. Sal-
vo decisão contrária da Conferência de Presidentes, a sessão das terças 
pela manhã é reservada às perguntas orais sem discussão ou à ordem 
do dia fixada em consonância com o inciso 6 do art. 48. Por proposta 
da Conferência, pode o Pleno acordar que se realizem outras sessões 
dentro dos limites previstos pelo inciso 2 do art. 28 da Constituição; 
dentro dos mesmos limites, é aceita a realização dessas sessões quando 
solicitadas pelo Governo na Conferência dos Presidentes. 

Ainda segundo o art. 50, as quartas pela manhã são destinadas aos 
trabalhos das comissões. Durante essa manhã não se pode celebrar 
qualquer sessão. O Pleno se reúne à tarde, das 15h às 20h, e ao anoite-
cer, das 21h30 à 1h da manhã do dia seguinte. Quando a Assembleia 
no Pleno se reúne de manhã, o faz das 9h30 às 13h. A Assembleia, en-
tretanto, pode decidir a prorrogação de suas sessões por proposta da 
Conferência para a ordem de dia determinado, ou da comissão reque-
rida, ou do Governo, para que prossiga o debate em curso; neste caso, 
a Assembleia no Pleno é consultada sem qualquer debate pelo presi-
dente da sessão. A Casa em Plenário pode acordar a todo momento as 
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semanas nas quais decida não realizar sessão, conforme o previsto no 
inciso 2 do art. 28 da Constituição.

De acordo com o art. 51, pode o Pleno decidir a realização de sessão 
secreta mediante votação expressa sem debate, efetuada a pedido ora 
do primeiro-ministro, ora da décima parte de seus membros, calculada 
sobre o número de deputados presentes. No caso de fração, o núme-
ro é arredondado para o inteiro imediatamente superior. As assinatu-
ras figuram em uma única lista; a partir da apresentação desta, não se 
pode retirar nem acrescentar qualquer assinatura; daí o procedimento 
continua seu curso até que o resolva o Pleno. A lista sem alteração dos 
signatários é publicada no Diário Oficial, imediatamente depois da ata. 
Quando cessa o motivo que dá lugar à sessão secreta, o presidente con-
sulta o Pleno sobre se cabe retomar a sessão pública. Este decide depois 
se procede publicar a ata dos debates desenvolvidos na sessão secreta. 
Caso o Governo o requeira, esse acordo é celebrado em sessão secreta.

O art. 52 estipula que o presidente abre a sessão, dirige as delibe-
rações, faz cumprir o Regulamento e mantém a ordem e pode a qualquer 
momento suspender ou recomeçar a sessão. A polícia da Assembleia é 
exercida, em seu nome, pelo presidente. Os secretários supervisionam 
a redação da ata, contam os votos manualmente, com posição de sen-
tado ou levantado ou por chamada nominal, informam o resultado das 
votações e controlam as delegações de voto. É preceptiva a presença de 
dois deles no mínimo na Mesa. A falta dessa dupla presença ou o empate 
entre eles é decidido pelo presidente.

Consoante o art. 53, antes de se passar à ordem do dia, o presidente 
dá conhecimento à Assembleia no Pleno das comunicações recebidas re-
lativas a ela. Já para o art. 54, nenhum membro da Assembleia pode falar 
senão depois de pedir a palavra ao presidente e tê-la obtido, ou quando 
for excepcionalmente autorizado por um orador a interrompê-lo. Neste 
caso, não pode a interrupção durar mais de cinco minutos. Os deputados 
que desejam intervir se inscrevem com o presidente, o qual determina 
a ordem em que são chamados para usar a palavra. Salvo nos debates 
limitados pelo Regulamento, pode o presidente autorizar a justificativa 
para um voto por cinco minutos cada uma de um orador por grupo. Es-
tes falam da tribuna ou de seu lugar, embora o presidente possa convidá-
los a falar da tribuna. 

O mesmo artigo regula que, quando o presidente considera que a 
Assembleia no Pleno está suficientemente informada, pode convidar 
o orador para que a termine. Pode ainda, no interesse do debate, au-
torizá-lo a que prossiga além do tempo que estiver definido. Nenhum 
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orador pode afastar-se da questão, sob pena de o presidente requerer 
que se atenha a ela. Caso o orador não atenda ao chamamento, ou fale 
sem haver obtido autorização, ou pretenda continuar sua intervenção 
depois de ter sido convidado a concluí-la, pode o presidente retirar-lhe 
o uso da palavra. Neste caso, o presidente determina que essas pala-
vras não sejam inseridas na ata, sem prejuízo da aplicação das sanções 
disciplinares previstas no Capítulo XIV.

O art. 55 regula que os oradores não podem, nos debates em que 
houver limite de tempo para o uso da palavra, ultrapassar o definido 
para seu grupo. Caso o faça, o presidente aplica o disposto nos incisos 
5 e 6 do art. 54. Quando um grupo esgota seu tempo de intervenção, 
não se concede mais a palavra a seus membros. Se, no transcurso de 
um debate organizado, os turnos são considerados manifestamente in-
suficientes para o uso da palavra, pode o Pleno acordar, por proposta 
do presidente e sem debate, que se realizem com duração determinada.

Segundo o art. 56, os ministros e os presidentes e os relatores das co-
missões requeridas obtêm a palavra sempre que a peçam. Os comissários 
do Governo designados por decreto podem intervir igualmente quando 
o solicite o membro do Governo que assista à sessão. Pode o presidente 
autorizar os oradores a contestarem o Governo ou a comissão. Os presi-
dentes e os relatores das comissões podem escolher funcionários da As-
sembleia para que assistam aos debates no Pleno. 

Já o art. 57 prescreve que, além dos debates organizados conforme 
o disposto no art. 49, quando intervierem dois oradores, no mínimo, 
com opiniões opostas no debate da totalidade dos textos, na discus-
são de um artigo ou nas justificativas de voto, pode ser combinado o 
encerramento imediato dessa fase da deliberação pelo presidente, ou 
por qualquer membro da Assembleia. Caso um membro da Assem-
bleia proponha o encerramento do debate da totalidade, não se pode 
conceder a palavra exceto a um só orador que a encerre, desde que não 
exceda cinco minutos. 

Tem prioridade, se pedir a palavra contra o encerramento, o pri-
meiro dos oradores inscritos no debate ou um dos inscritos pela or-
dem de inscrição; na falta de oradores inscritos, concede-se a palavra 
contra o encerramento ao deputado que a peça primeiro. Quando se 
requer o encerramento do debate da totalidade, o Pleno se pronuncia 
sem debate algum. Não se pode pedir votação nominativa nas ques-
tões de encerramento. O presidente consulta o Pleno, que vota levan-
tando a mão; se há dúvidas sobre o resultado, realiza-se nova con-



142

sulta mediante a troca de posição entre sentado e levantado; caso a 
dúvida persista, a discussão continua. 

O art. 58 determina que sempre têm prioridade sobre o assunto prin-
cipal as chamadas ao Regulamento e as petições relativas ao desenvol-
vimento da sessão, com efeito suspensivo da discussão. Concede-se a 
palavra a todo deputado que a peça com esse fim, no mesmo momento; 
se outro orador tem a palavra, somente quando finaliza a intervenção 
deste. Se a intervenção do solicitante não guarda relação com o Regu-
lamento ou com o desenrolar da sessão ou se pretende alterar a ordem 
do dia já fixada, o presidente lhe retira o uso da palavra. 

Submetem-se à resolução do Pleno as solicitações de suspensão da 
sessão exceto quando são formuladas pelo Governo, pelo presidente ou 
pelo relator da comissão requerida, ou pessoalmente, para uma reunião 
de grupo, pelo presidente respectivo ou pelo seu delegado, cujo nome é 
comunicado previamente ao presidente da Assembleia. Toda delegação 
nova anula a anterior. Quando um deputado pede a palavra para efetuar 
alusões, ela não lhe é concedida até o fim da sessão. Não se pode usar da 
palavra mais de cinco minutos nos casos previstos neste artigo. Proíbem-
se os ataques pessoais, as interpelações entre deputados e as manifesta-
ções ou interrupções que perturbem a ordem (art. 58).

Consoante o art. 59, antes de fechar a sessão, o presidente anuncia 
ao Pleno a data e a ordem do dia da sessão seguinte. Obtém-se de cada 
Pleno uma relação analítica oficial (compte rendu analytique officiel), ex-
posta e distribuída, e uma ata literal, a ser publicada no Diário Oficial. 
A ata literal constitui a ata da sessão e é definitiva se o presidente da 
Assembleia não tiver recebido por escrito impugnação nem solicitação 
de retificação vinte e quatro horas depois de sua publicação no Diário 
Oficial. As impugnações são submetidas à Mesa da Assembleia, a qual 
resolve sobre se as leva em consideração, com prévia audiência do au-
tor pela Assembleia no Pleno durante cinco minutos no máximo. Se a 
Mesa considera a impugnação, o presidente a submete ao Pleno, o qual 
resolve sem debate a correspondente retificação da ata no começo da 
sessão seguinte, de acordo com a Mesa. Elabora-se uma resenha audio-
visual dos debates ocorridos no Pleno e é difundida ou distribuída nas 
condições acordadas pela Mesa.

O art. 60 normatiza que o presidente declara o encerramento do pe-
ríodo ordinário de sessões no final da última sessão celebrada no último 
dia útil de junho, sessão que não pode prolongar-se além da meia noite. 
Se a Assembleia não estiver reunida no Pleno, o presidente faz constar 
o fechamento mediante anúncio publicado no dia seguinte no Diário 
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Oficial. Após a leitura do decreto de encerramento de um período ex-
traordinário de sessões celebrado nas condições previstas pelos arts. 29, 
inciso 2, e 30 da Constituição, não pode o presidente conceder o uso da 
palavra a nenhum orador e encerra a sessão em um ato. 

As modalidades de votação são definidas no Capítulo XIII do Regu-
lamento. A Assembleia no Pleno pode deliberar e acordar sua ordem 
do dia qualquer que seja o número de deputados presentes. São válidas 
as votações efetuadas pelo Pleno com qualquer número de presentes 
se, antes do anúncio, quando se trata de votação nominativa, ou antes 
do início da votação nos demais casos, a Mesa não tenha sido chama-
da, a pedido pessoal de um presidente de grupo, para comprovar o 
quórum fazendo constar a presença no recinto do Palácio da maioria 
absoluta dos deputados calculada sobre o número de lugares efetiva-
mente preenchidos. Quando não se pode votar por falta de quórum, 
fica suspensa a sessão até o presidente anunciar o adiamento da vota-
ção, a qual não pode ocorrer menos de uma hora depois. Nesse caso, 
é válida a votação qualquer que seja o número de presentes (art. 61).

Com relação ao art. 62, estipula ele que o voto dos deputados é pes-
soal. Pode, sem embargo, delegar seu direito de voto em votações nomi-
nativas conforme o estabelecido na Ordem no 58-1066, de 7 de novembro 
de 1958. A delegação do voto é sempre pessoal e é redigida em nome 
de um só deputado nominalmente designado; pode, porém, com auto-
rização prévia do delegante, ser transferida a outro deputado designado 
da mesma maneira. Deve ser notificada ao presidente antes da abertura 
da votação ou da primeira das votações a que se aplique. Quando não se 
precisa a duração da delegação, esta expira ao fim de oito dias comple-
tos a partir de sua recepção. As delegações e as notificações podem ser 
realizadas em caso de urgência por telegrama do delegante ao delegado 
e serem notificadas ao presidente da Assembleia por uma autoridade 
oficial. A notificação é acompanhada da certificação por essa autoridade 
do envio da confirmação prevista na Ordem citada.

O voto é expresso pela mão levantada, ou pelas posições de sen-
tado e levantado, ou pela votação nominativa ordinária, ou pela vo-
tação nominativa na tribuna. Sem embargo, é secreto o voto quando o 
Pleno deve proceder mediante votação à designação de pessoas. Nas 
questões complexas, salvo o disposto nos arts. 44 e 49 da Constituição, 
pode-se sempre pedir a votação por partes de um texto determinado. 
O solicitante deve indicar as partes deste para as quais solicite votação 
em separado. É preceptiva a votação por partes quando a peça o Gover-
no ou a comissão requerida. Nos demais casos, o presidente da sessão, 
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com prévia consulta ao Governo ou à comissão, decide se se vota ou 
não por partes (art. 63).

O art. 64 determina que o Pleno vota normalmente com a mão levan-
tada em quaisquer matérias, salvo para designação de pessoas. Em caso 
de dúvida sobre o resultado de uma votação com a mão levantada, vota-
se ficando de pé ou sentado; se a dúvida persiste, procede-se à votação 
nominativa ordinária. Porém, quando se declara duvidosa a votação ini-
cial (com a mão levantada), o presidente pode decidir que se proceda à 
votação nominativa ordinária. Não se concede a ninguém a palavra nos 
sucessivos processos de votação.

De acordo com o art. 65, a votação nominativa é preceptiva quando 
o decida o presidente ou o solicite a comissão requerida. A petição é 
formulada por escrito pessoalmente por um presidente de grupo ou 
seu delegado, cujo nome é comunicado previamente ao presidente da 
Assembleia. Toda nova delegação anula a anterior. Quando a Consti-
tuição exije maioria qualificada ou se tenha suscitado a responsabili-
dade do Governo, procede-se à votação nominativa ordinária, agindo 
como indicam os termos do art. 65-1. Em razão do parágrafo 3o desse 
artigo, realiza-se nova votação nominativa na tribuna ou nas salas adja-
centes ao Salão de Sessões, por decisão da Conferência de Presidentes.

O art. 65-1 explicita em seu texto que a Conferência de Presidentes 
pode optar pela votação nominativa e fixar a data, reservado o disposto 
no art. 48 da Constituição. Já o art. 66 discorre que, quando há votação 
nominativa, ela é anunciada no conjunto das dependências do Palá-
cio. Após cinco minutos no mínimo do anúncio, o presidente convida 
os deputados para reocuparem seu posto e declara, logo em seguida, 
o início da votação. A votação nominativa ordinária ocorre mediante 
procedimento eletrônico. Em caso de mau funcionamento do mecanis-
mo eletrônico, a votação é realizada com papeletas – cada deputado 
deposita pessoalmente seu voto, com seu nome nele, na urna localiza-
da sob vigilância dos secretários da Mesa. A papeleta é branca se ele 
aprova; azul se é contra e vermelha se se abstém.  É proibido inserir 
mais de uma papeleta sob qualquer argumento. Se nada impede a con-
tinuação da votação, o presidente declara seu encerramento e as urnas 
são levadas à tribuna. O presidente proclama o resultado da votação, 
comprovado pelos secretários.

No caso de votações nominativas na tribuna todos os deputados são 
chamados nominalmente, primeiro aqueles cujo nome se inicie por uma 
letra previamente escolhida por sorteio. A votação ocorre por urna ele-
trônica; se esta não funcionar, a votação é realizada com papeletas: cada 
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deputado entrega a sua a um dos secretários, o qual a introduz na urna 
colocada na tribuna. A votação continua aberta por uma hora, período 
que é reduzido para quarenta e cinco minutos em votações sobre moções 
de censura. O resultado é comprovado pelos secretários e proclamado 
pelo presidente. Cabe à Conferência de Presidentes fixar a duração da 
votação nominativa quando ocorre nas salas adjacentes ao Salão de 
Sessões. Conforme o art. 52, em votação nominativa é necessária a pre-
sença de dois secretários da Mesa; se não houver, o presidente pode re-
querer a dois deputados presentes que exerçam a função de secretário.  
As condições da votação eletrônica, da utilização de urna eletrônica 
e do exercício das delegações de voto são reguladas por instrução da 
Mesa (instruction générale du Bureau).

Segundo o art. 67, o presidente pode decidir, após consultar os secre-
tários, que se recontem os votos de uma votação nominativa. Caso isso 
ocorra com respeito a solicitações de suspensão da sessão ou texto cuja 
aprovação ou rejeição não seja susceptível de influir na continuação do 
debate, a sessão prossegue. Quanto ao art. 68, estipula ele que, reser-
vado o disposto no art. 49 da Constituição, as questões submetidas a 
votação só são declaradas aprovadas se for obtida a maioria dos votos 
emitidos. Quando, entretanto, a Constituição exige, para aprovação, a 
maioria absoluta dos membros da Assembleia, esta maioria é calculada 
sobre o número de lugares efetivamente ocupados. Em caso de empate, 
é rejeitado o ponto submetido a votação. O resultado das deliberações 
do Pleno é proclamado pelo presidente nos seguintes termos: “A As-
sembleia APROVA” ou então “A Assembleia NÃO APROVA”. Não é 
admitida qualquer retificação de voto depois de encerrada a votação.

Conforme o art. 69, as votações secretas realizadas pelo Pleno para 
nomeação de pessoas são efetuadas na tribuna, como previsto no inci-
so II do art. 66, ou nas salas contíguas ao Salão de Sessões. Em último 
caso, o presidente indica em sessão a hora de início e fim da votação se-
creta. Contadores escolhidos por sorteio procedem ao controle da lista 
de votantes. No transcurso da sessão, a qual não é suspensa por causa 
da votação, cada deputado insere seu voto em uma urna vigiada por 
um dos secretários da Mesa. Estes efetuam o escrutínio, cujo resultado 
é proclamado pelo presidente em sessão. Salvo consenso contrário da 
Conferência de Presidentes, é fixado em uma hora o tempo das vota-
ções discriminadas neste artigo. 
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5.3.2 Procedimento Legislativo

O Título II, Parte Primeira, Regimento, trata do procedimento legis-
lativo ordinário. O Capítulo I desse Título versa sobre a apresentação 
de projetos, proposições e propostas. São registrados na Presidência os 
projetos de lei e as propostas de lei enviadas pelo Senado e as apre-
sentadas pelos deputados. Anuncia-se sempre em sessão a apresen-
tação de projetos e propostas de lei enviados pelo Senado. As pro-
postas apresentadas por deputados são encaminhadas à Mesa da 
Assembleia ou a algum de seus membros delegados por esta com 
tal objetivo. Quando for explícita sua inadmissibilidade, em razão do 
art. 40 da Constituição, recusa-se sua apresentação. Nos demais ca-
sos, é anunciada em sessão. Quando a Assembleia não estiver reuni-
da, a apresentação é objeto de anúncio no Diário Oficial (art. 81).

O art. 82 determina que, fora os casos previstos expressamente na 
Constituição e nas leis orgânicas, as propostas de resolução só são ad-
missíveis para trâmite se formularem medidas e decisões de ordem 
interna, as quais, relacionadas ao funcionamento e à disciplina da As-
sembleia, são de sua exclusiva competência. Apresentam-se, exami-
nam-se e discutem-se, pelo procedimento aplicável em primeira leitu-
ra, as propostas de lei, exceto os preceitos que se apliquem a elas pelo 
disposto nos arts. 34, 40 e 41 da Constituição. Pelo art. 83, todo texto 
apresentado é impresso, distribuído e enviado para exame por uma 
comissão especial da Assembleia ou, em sua falta, para exame pela co-
missão permanente competente.

O art. 84, por sua vez, prescreve que todo projeto de lei pode ser re-
tirado pelo Governo em qualquer momento desde que não tenha sido 
definitivamente aprovado pelo Parlamento. Pode, o autor ou o primei-
ro signatário de uma proposição, retirá-la em qualquer momento antes 
de ser aprovada em primeira leitura. Caso isso ocorra durante o debate 
em sessão e outro deputado repute como sua a proposição, a discussão 
continua. As proposições rejeitadas pela Assembleia não podem voltar 
a ser apresentadas antes de um ano. 

A inclusão de textos na ordem do dia do Pleno da Assembleia é 
tratada no Capítulo III do Regulamento Interno. Os projetos e as pro-
postas de lei são inseridos na ordem do dia da Assembleia no Pleno  
ora em respeito ao art. 48, inciso I, da Constituição, ora ao previsto no 
art. 48 do Regulamento. As petições de inclusão prioritária do Governo 
são dirigidas pelo primeiro-ministro ao presidente da Assembleia; este 
informa aos presidentes das comissões competentes e as anuncia na 
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próxima Conferência de Presidentes. Caso o Governo, em razão das 
faculdades que lhe confere o art. 48 da Constituição, peça em caráter 
excepcional alteração da ordem do dia mediante adição, supressão 
ou inversão do lugar de um ou mais textos prioritários, o presiden-
te informa imediatamente ao Pleno. Os pedidos de inclusão de uma 
proposição na ordem do dia complementar são formulados na Con-
ferência de Presidentes pelo presidente da comissão requerida ou por 
um presidente de grupo. Do mesmo modo se procede com as petições 
de inclusão na ordem do dia da sessão mensal prevista no art. 48 da 
Constituição (art. 89).

O Capítulo IV, por sua vez, enfoca a discussão de projetos e pro-
posições em primeira leitura. O art. 90 determina que, salvo nos casos 
expressamente previstos no Regulamento, em especial as moções de 
censura, as exceções de inadmissibilidade para o trâmite, as questões 
prévias, as moções para submeter projetos de lei a referendo, as de de-
volução a comissão a que se refere o art. 91 ou de reserva consideradas 
no art. 95 e as emendas, nenhum texto ou proposição, seja qual for seu 
objeto e a qualificação dada por seus autores, não podem ser submetidos 
a deliberação nem a votação sem ter sido previamente objeto de relatório 
da comissão competente na forma regulamentar.

No art. 91, esclarece-se que a discussão dos projetos e das proposi-
ções inicia-se depois de sua eventual apresentação pelo Governo, com 
exposição do relatório da comissão, se possível, feita pelo relator da 
ou das comissões requeridas para emitir opinião. Caso o relatório ou 
a resolução sejam distribuídos na véspera do início dos debates, pode 
o relator renunciar à apresentação oral; nesse caso, o autor se limita a 
comentá-lo sem a leitura. A apresentação de relatórios ou resoluções 
não pode ultrapassar o tempo acordado pela Conferência de Presiden-
tes ao organizar o debate da totalidade dos textos. Pode igualmente ser 
ouvido um membro do Conselho Econômico e Social como disposto no 
art. 97. O mesmo artigo diz que a discussão não pode prosseguir nem 
ser votada mais de uma exceção de inadmissibilidade para trâmite cujo 
objeto seja o reconhecimento de que o texto proposto fere um ou mais 
preceitos constitucionais, e uma questão prévia cujo objeto seja decidir 
que não há lugar para deliberar. A aprovação de uma ou outra dessas 
propostas conduz à rejeição do texto sobre o qual tenha sido forjada. 
Na discussão de cada uma só pode intervir um dos signatários por 
tempo que não supere trinta minutos, salvo decisão em contrário da 
Conferência de Presidentes, do Governo e do presidente ou do relator 
da comissão requerida. 



148

Antes da votação, concede-se a palavra por cinco minutos a um 
orador de cada grupo. Não se pode discutir nem votar mais que uma 
exceção de inadmissibilidade em trâmite com respeito a um texto dis-
cutido no marco de uma sessão celebrada, em razão do inciso 3 do art. 
48 da Constituição. A aprovação desta proposta leva à rejeição do texto. 
Na discussão somente pode intervir um dos signatários por não mais 
de quinze minutos, exceto caso decida o contrário a Conferência de 
Presidentes, o Governo e o presidente ou o relator da comissão reque-
rida; antes da votação, dá-se a palavra por cinco minutos a um orador 
de cada grupo (art. 91). Em seguida, têm a palavra os oradores inscritos 
para o debate da totalidade, com prioridade para o primeiro signatário 
da proposição (art. 91).

Encerrado o debate da totalidade, não se pode mais discutir nem 
votar mais que uma moção referente à devolução à comissão do conjun-
to do texto debatido, que, se aprovada, surte o efeito de suspender o de-
bate até a apresentação de novo informe da comissão. A discussão dessa 
moção ocorre segundo o previsto no inciso 4 ou no 5. Aprovada a moção 
de devolução, o Governo, caso se trate de texto prioritário, conforme o 
art. 48, inciso I, da Constituição, ou a Assembleia no Pleno, caso se trate 
de texto não prioritário, fixa a data em que deve a comissão apresentar o 
novo relatório; o Governo pode solicitar que o texto conserve a priorida-
de sobre os outros temas incluídos na ordem do dia (art. 91).

Caso se rejeite a moção ou não haja moção, passa-se diretamente à 
discussão dos artigos do projeto ou, se proposição, à discussão do texto 
da comissão. Antes de iniciar a discussão dos artigos, consulta-se o pre-
sidente e o relator da comissão sobre se é viável celebrar a reunião des-
tes para exame imediato das emendas submetidas na última reunião, 
segundo prevê o inciso I do art. 88. Caso ambos concluam não haver 
espaço para que a comissão se reúna, prossegue o debate. Caso contrá-
rio, suspende-se o debate, que recomeça depois de reunida a comissão. 
É aplicável a ela o disposto nos arts. 65, inciso 5, e 87, inciso 3 (art. 91).

O art. 92 dita que pode ser invocado o art. 40 da Constituição a 
todo momento contra informes, proposições e emendas, pelo Governo 
ou por qualquer deputado. Quanto às proposições ou aos informes, 
a inadmissibilidade em trâmite é apreciada pela Mesa da Comissão 
de Orçamento, Economia Geral e Planejamento, a qual pode também 
invocar, por iniciativa própria, essa inadmissibilidade a qualquer mo-
mento. Suspende-se o procedimento legislativo no ponto em que se 
encontra até a decisão da Mesa da Comissão de Orçamento, que ouve 
previamente o autor da proposição ou do relatório e pode solicitar o 
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comparecimento do Governo para escutar suas observações. Quando 
se trata de emendas, a inadmissibilidade é apreciada conforme o des-
crito no último inciso do art. 98.  Nas mesmas condições pode opor-se 
o disposto na Lei Orgânica relativamente às leis orçamentárias.

O Capítulo V leciona sobre o procedimento simplificado de exame. 
Pode o presidente da Assembleia, o Governo, o presidente da comissão 
requerida ou um presidente de grupo solicitar na Conferência de Pre-
sidentes que se examine um projeto ou uma proposta de lei pelo pro-
cedimento de exame simplificado. A petição só é admitida para trâmite 
caso se refira a um texto ainda não examinado em comissão ou caso 
seja apresentada pelo presidente da comissão requerida, consultada 
previamente. Inicia-se o procedimento simplificado de exame se não 
houver oposição manifesta na Conferência de Presidentes (art. 103).

Toda petição de exame de um texto pelo procedimento simplifica-
do é exposta e anunciada no Pleno e notificada ao Governo. Projetos 
e proposições para os quais foi solicitado exame pelo procedimento 
simplificado não podem ser objeto de iniciativas do tipo descrito nos 
incisos 4 e 7 do art. 91 e no inciso 2 do art. 128. Às 17h da véspera da 
discussão, no mais tardar, pode o Governo, o presidente da comissão 
requerida ou um presidente de grupo formular oposição ao procedi-
mento de exame simplificado. O texto de oposição é dirigido ao presi-
dente da Assembleia, o qual notifica o Governo, a comissão requerida 
e os presidentes de grupo e ordena que seja exposto e anunciado no 
Pleno. O texto de oposição é examinado segundo o disposto no Capí-
tulo IV do Título II (art. 104).

O art. 105 dispõe que é admitido o trâmite das emendas de depu- 
tados e comissões interessadas até expirar o prazo de contestação. Se 
depois de expirado o prazo para contestação o Governo apresenta 
uma emenda, retira-se o texto da ordem do dia. Só pode ser nova-
mente incluído a partir da sessão seguinte, quando a discussão se 
realiza consoante o previsto no Capítulo IV do Título II. 

Pelo art. 106, o exame dos textos objeto de procedimento simplifi-
cado inicia-se com intervenção do relator da comissão requerida por 
tempo não superior a dez minutos, seguida pela intervenção do relator 
da ou das comissões requeridas para emitir posicionamento, por não 
mais de cinco minutos cada um. Se continua o debate da totalidade, 
pode expressar-se um representante de cada grupo, durante cinco mi-
nutos no máximo cada um. Quando um texto para exame simplificado 
não receber emendas, o presidente submete à votação o conjunto dele 
depois do debate da totalidade. Se recebe emendas, o presidente per-
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mite a discussão apenas dos artigos a que se referem as emendas; nesse 
caso, só podem intervir o Governo, um dos autores de cada emenda, 
o presidente ou o relator da comissão requerida. Reservado o disposto 
no art. 44, inciso 3, da Constituição, o presidente só pode submeter à 
votação as emendas e os artigos a que se referem o projeto de lei ou a 
proposição, em seu conjunto.

De acordo com o art. 107, quando se submete ao Plenário, como 
previsto nesse Capítulo, um projeto de lei pelo qual se autoriza a ratifi-
cação de um tratado internacional, bem como a aprovação de um acor-
do internacional não sujeito a ratificação, o presidente, em exceção ao 
inciso I do art. 106, pode proceder diretamente à votação do conjunto 
do texto, exceto se a Conferência acordar o contrário. 

Além disso, o Regulamento, no Título III, Parte Primeira, Capítulo 
I, trata, respectivamente, da Fiscalização Parlamentar, dos Procedimen-
tos de Informação e Fiscalização da Assembleia e das Comunicações do 
Governo. Tal qual dispõe o art. 132, salvo as declarações previstas no 
art. 49 da Constituição, pode o Governo pedir autorização para efetuar 
declarações no Pleno com ou sem debate. 

Se houver debate, a Conferência de Presidentes fixa o tempo de-
signado globalmente aos grupos nas sessões dedicadas à discussão; 
esse tempo é repartido pelo presidente da Assembleia entre os grupos 
na proporção do número de seus componentes. Cada grupo dispõe 
de trinta minutos para usar a palavra, exceto por decisão expressa da 
Conferência de Presidentes, para o orador por aquele indicado. Caso o 
grupo deseje apresentar mais de um orador, os trinta minutos são divi-
didos entre eles. Os deputados sem grupo inscritos para o debate con-
tam com dez minutos para usar a palavra. As inscrições para intervir 
e sua ordem se ajustam ao disposto no art. 49. O primeiro-ministro ou 
qualquer membro do Governo têm a palavra em último lugar para con-
testar os oradores. Se não houver debate, o presidente pode autorizar 
a um só orador que conteste o Governo. Não se pode votar de maneira 
alguma as declarações previstas nesse artigo (art. 132). 

O Capítulo II da Parte Primeira enfoca as perguntas orais. Como 
normatiza o art. 133, a Mesa determina como se apresentam, notificam 
e publicam as perguntas orais. Pelo 144, a Conferência de Presidentes 
organiza as sessões de perguntas orais; pelo art. 145, o mesmo órgão 
fixa a sessão semanal dedicada às perguntas orais dos deputados e às 
respostas do Governo. 

As perguntas por escrito são apresentadas no Capítulo III, do 
art. 136 ao 138. Quanto ao art. 139, dispõe ele que as perguntas por 
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escrito são formuladas por um deputado a um ministro; quando elas 
se referem à política geral do Governo, são dirigidas ao primeiro-
ministro. As questões devem ser redigidas sucintamente e limitar-
se aos elementos estritamente necessários à sua compreensão; não 
podem conter qualquer referência à indole pessoal de terceiros no-
minalmente designados. Todo deputado que deseje formular uma 
pergunta por escrito entrega o texto ao presidente da Assembleia, o 
qual notifica o Governo. 

As perguntas são publicadas no Diário Oficial, dentro ou fora dos 
períodos de sessões. As respostas dos ministros são publicadas no 
mês seguinte ao da publicação da pergunta, prazo que não pode ser 
alterado ou interrompido. Durante esse prazo, os ministros podem 
declarar por escrito que o interesse público não lhes permite contes-
tar, ou então, excepcionalmente, solicitar prazo suplementar (não su-
perior a um mês) para colher elementos que embasem sua resposta.

Já o Capítulo VII enfoca as petições, as quais são dirigidas ao pre-
sidente da Assembleia ou entregues por um deputado, que menciona 
seu nome na margem do texto no ato da entrega e assina. Não podem 
ser recebidas pelo presidente nem entregues à Mesa petições trazidas 
ou transmitidas por manifestação de pessoas reunidas em via pública. 
Toda petição deve indicar o domicílio do peticionário e ser assinada 
por este (art. 147).

O art. 148 regula que as petições são inscritas em uma lista geral 
segundo a ordem de entrada; notifica-se a cada peticionário o número 
de ordem de sua petição. O presidente da Assembleia Nacional envia 
cada petição à comissão competente para o exame daquela, segundo 
o previsto no art. 36, a qual designa um relator. Após ouvidas as con-
clusões do relator, a comissão decide, em cada caso, se vai simples-
mente arquivar a petição ou remetê-la a outra comissão permanente 
da Assembleia ou submetê-la ao Pleno, decisão que é comunicada 
ao peticionário. Quando se envia uma petição a uma comissão per-
manente, esta pode igualmente resolver que se arquive a petição, se 
remeta a um ministro, ou se submeta ao Plenário; dá-se conhecimento 
da resolução do caso ao peticionário, bem como da resposta do mi-
nistro. Caso este não conteste em três meses a petição encaminhada 
por uma comissão, esta pode acordar seja ela submetida ao Pleno, de-
positando na Mesa da Assembleia um informe que reproduz o texto 
integral da petição, o qual é impresso e distribuído. 

Conforme o art. 149, distribui-se periodicamente aos membros da 
Assembleia um informe contendo sucintamente as petições e os acordos 
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a elas referentes. Dentro dos oito dias seguintes à distribuição do 
boletim com o acordo da comissão sobre arquivar dada petição ou 
remetê-la a um ministro, pode qualquer deputado solicitar ao presi-
dente da Assembleia que a petição seja submetida ao Pleno, decisão a 
cargo da Conferência de Presidentes. Transcorrido o prazo para que 
ela decida ou quando ela nega a solicitação, os acordos da comissão 
ganham firmeza e são publicados no Diário Oficial. Se a Conferência 
aceder ao pedido, entrega-se, imprime-se e distribui-se o informe pu-
blicado no boletim sobre a petição, com seu texto integral incluso. 

A Parte Segunda do mesmo Capítulo aborda a Exigência de Res-
ponsabilidade Governamental, especificamente as moções de censura 
e as interpelações – Capítulo IX. O art. 153 estipula que a apresentação 
de moções de censura é conhecida mediante sua entrega ao presidente 
da Assembleia por meio de um documento intitulado Moção de Cen-
sura, acompanhado da assinatura da décima parte dos membros da 
Assembleia, no mínimo, calculada sobre o número de cadeiras efeti-
vamente preenchidas, arredondada em caso de fração para o número 
imediatamente superior. Um mesmo deputado não pode assinar várias 
moções de censura de uma vez. Elas podem seguir justificadas. A partir 
da apresentação, não se pode acrescentar ou retirar qualquer assinatu-
ra. O presidente notifica o Governo da moção de censura, expõe-na ao 
Pleno da sessão seguinte ao recebimento dela. Publica-se em ata literal 
a lista definitiva dos signatários da moção.

Segundo o art. 154, a Conferência de Presidentes define a data de 
discussão das moções de censura, que deve acontecer no mais tardar 
no terceiro dia de sessão seguinte à expiração do prazo constitucional 
de quarenta e oito horas consecutivas à apresentação do documento 
com a moção. O debate é organizado como previsto no art. 132. Caso 
haja várias moções, pode a Conferência decidir sejam discutidas con-
juntamente, desde que se proceda à votação separada de cada uma de-
las. Não se pode retirar uma moção de censura a partir do momento em 
que é submetida à discussão. Iniciado o debate, este deve prosseguir 
até a votação. Não se podem oferecer emendas às moções de censura. 
Só podem participar da votação os deputados favoráveis à moção, a 
qual ocorre segundo o estipulado no art. 66, número II.

Pelo exposto no art. 155, sob o amparo do inciso III do art. 49 da 
Constituição, se o primeiro-ministro ressalta a responsabilidade do 
Governo com respeito à votação de um texto, suspende-se de imedia-
to o debate por vinte e quatro horas. Dentro desse prazo, pode-se en-
tregar ao presidente da Assembleia uma moção de censura que cum-
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pra os requisitos previstos no art. 153; seu enunciado deve referir-se 
ao art. 49, inciso III, da Constituição. A moção é exposta de imediato.

De acordo com o art. 156, todo deputado que deseje interpelar o 
Governo informa ao presidente da Assembleia no transcurso de uma 
sessão juntando à sua solicitação uma moção de censura com as con-
dições estabelecidas no art. 153. A notificação, a exposição, a inclusão 
na ordem do dia e a votação da moção de censura se desenvolvem em 
cumprimento ao previsto nos arts. 153 e 154. O autor da interpelação 
tem prioridade no uso da palavra durante o debate. 

5.4 Congresso Nacional Brasileiro

5.4.1 Funcionamento

As reuniões anuais do Congresso Nacional, conforme disposto no 
art. 57 da Constituição Federal, ocorrem de 2 de fevereiro a 17 de julho 
e de 1o de agosto a 22 de dezembro (Emenda Constitucional no 50, de 
2006). O recesso, assim, acontece de 18 a 31 de julho e de 16 de dezem-
bro a 14 de fevereiro, quando funciona a Comissão Representativa. No 
período de funcionamento da sessão legislativa, ela não poderá ser in-
terrompida, consoante o § 2o, art. 57, da CF, sem a aprovação do projeto 
de lei de diretrizes orçamentárias.

As sessões legislativas ordinárias sucedem anualmente de 15 
de fevereiro a 30 de junho e de 1o de agosto a 15 de dezembro. 
As sessões ordinárias acontecem no período diário de trabalho, confor-
me regula o regimento interno de cada Casa. A sessão legislativa extra-
ordinária, por sua vez, ocorre durante o recesso, isto é, final de dezem-
bro, janeiro, início de fevereiro e julho, ou fora do horário normal de 
funcionamento (sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos) e 
só pode aprovar projetos objeto da convocação extraordinária. Caso o 
Governo (Poder Executivo) convoque a sessão extraordinária, os parla-
mentares receberão três salários; caso haja autoconvocação, eles perce-
berão o salário normal. 

Há ainda as sessões preparatórias, as quais acontecem apenas no 
primeiro ano da legislatura, a partir de 1o de fevereiro, e as reuniões 
conjuntas, na esfera federal, cujo trabalho é realizado por deputados 
federais e senadores.
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5.4.1.1 Funcionamento da Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados, como uma das Casas do Congresso Na-
cional brasileiro, possui regras semelhantes às do Senado, como traba-
lhar em períodos de tempo próprios. A legislatura, um deles, constitui 
o período de quatro anos durante o qual o Congresso exerce as funções 
a ele conferidas pela Constituição Federal: representar o povo brasileiro, 
legislar sobre os assuntos de interesse nacional e fiscalizar a aplicação 
dos recursos públicos, entre outras. Cada legislatura é composta de 
quatro sessões legislativas, que correspondem a um ano de funciona-
mento do Congresso. Cada uma delas se inicia em 2 de fevereiro, é 
interrompida em 17 de julho, reiniciada em 1o de agosto e encerrada em 
22 de dezembro, o que corresponde a 54 dias de recesso, fora feriados 
e pontos facultativos.

Essa Casa, além disso, instituiu na prática a denominada “semana 
parlamentar”, que dura três dias – terças, quartas e quintas-feiras –, dias 
nos quais a Câmara efetivamente trabalha, quando são discutidas e vota-
das as questões mais relevantes do momento. Segundo os parlamentares, 
as segundas e as sextas-feiras são reservadas para o contato deles com 
as próprias bases. 

A Câmara dos Deputados possui seu Regimento Interno (RI), ao 
qual se subordina. Ele consiste em lei infraconstitucional (hierarquica-
mente sujeita à Constituição Federal) e é formado por normas e proce-
dimentos destinados a estabelecer a estrutura, a organização e o fun-
cionamento do órgão. 

A Mesa Diretora, órgão integrado por sete deputados eleitos por 
seus pares para isso com mandato de dois anos, é responsável pela 
realização dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da 
Casa. Ela possui competências específicas tais quais promulgar, junto 
com a Mesa do Senado Federal, emendas à Constituição e propor alte-
rações ao Regimento Interno. A Mesa organiza os trabalhos da Câmara 
e estabelece a hierarquia que permite a ordenação do funcionamento 
da Câmara. A Mesa conta com a Secretaria-Geral (SGM), a qual lhe 
assessora nos trabalhos legislativos, além de dirigir, coordenar e orien-
tar as atividades da Câmara, as sessões plenárias e outros eventos de 
natureza técnico-política.

O cargo mais alto da Câmara é o de presidente, que supervisiona os 
trabalhos e a sua ordem, bem como a representa sempre que o órgão se 
pronuncia coletivamente. O Plenário, porém, representa o órgão má-
ximo de deliberação da Casa. Nele, os deputados, reunidos, discutem 
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e votam soberanamente as proposições em tramitação, embora elas 
sejam anteriormente analisadas por grupos menores de congressistas, 
reunidos em comissões, instâncias em que se aprofundam os debates. 

A Câmara é dividida em dois blocos parlamentares – o da maio-
ria e o da minoria. A Maioria, bloco integrado pela maioria absoluta 
dos deputados, deve contar com pelo menos 257 deputados, uma vez 
que a Casa possui 513 membros. Tal divisão em blocos é necessária ao 
cotidiano político nacional, já que o Poder Executivo, a fim de gover-
nar, necessita do apoio da maioria; para obter isso, o Governo precisa 
negociar com os parlamentares com base em princípios ideológicos, 
convicções, propostas de interesse social, o que constitui a essência da 
atividade política. A estrutura do sistema de governo brasileiro, en-
tretanto, dificulta que a maioria absoluta da Casa seja atingida por 
determinado grupo ou partido político; em razão disso, o Regimen-
to Interno da Casa estipula que, caso não haja partido que consiga se 
apresentar como maioria, esta será definida pelo partido ou pelo bloco 
que possuir o maior número de deputados.

A Minoria consiste no partido ou no bloco parlamentar cujas ideias vão 
de encontro às da Maioria, com relação ao Governo Federal. Desse modo, 
em princípio, se a Maioria é favorável ao Governo, a Minoria será contra ele 
e vice-versa. No Brasil, porém, geralmente a Maioria tem sido governista.

Com respeito às sessões, elas podem ser preparatórias (precedem 
a inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional na primeira e na 
terceira sessões legislativas de cada legislatura); ordinárias, em qual-
quer sessão legislativa, realizadas só uma vez por dia, de segunda a 
sexta-feira (dias úteis); extraordinárias, efetivadas em dias ou horas di-
ferentes dos fixados para as ordinárias; e solenes (para grandes come-
morações ou homenagens especiais).

As sessões ordinárias duram cinco horas, iniciam-se às nove ho-
ras, se convocadas para as sextas-feiras; nos outros dias da semana, 
às quatorze horas. São formadas por Pequeno Expediente (duração de 
sessenta minutos improrrogáveis, destinados à matéria do expediente 
e aos oradores inscritos com comunicado a ser feito); Grande Expe-
diente (inicia-se às dez ou às quinze horas, segundo o caso, com dura-
ção improrrogável de cinquenta minutos distribuídos pelos oradores 
inscritos); Ordem do Dia (inicia-se às onze ou às dezesseis horas, dura 
três horas prorrogáveis, para apreciação da pauta); Comunicações Par-
lamentares, se houver tempo, para representantes de partidos e blocos 
parlamentares, alternadamente, indicados pelos líderes.
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Os líderes partidários podem a qualquer momento da sessão, pes-
soalmente, fazer comunicações destinadas ao debate de assuntos de 
relevância nacional. Já o presidente da Câmara dos Deputados pode es-
tabelecer a Ordem do Dia e determinar que esta seja destinada aos ora-
dores do Grande Expediente, para ajustá-la às necessidades da Casa. 
Pode também não definir como Ordem do Dia em sessões ordinárias 
e sim como sessões de debate, formadas pelo Grande e pelo Pequeno 
Expe diente e pelas Comunicações Parlamentares. Nesse caso, distribuirá 
o tempo de modo que os líderes possam delegar a membros da bancada 
que representa tempo referente às Comunicações de Lideranças.

Ademais, o presidente, por proposta do Colégio de Líderes ou deli-
beração do Plenário sobre requerimento de pelo menos um décimo dos 
deputados, pode, de ofício, convocar sessões extraordinárias destina-
das a discussão e votação das matérias constantes do ato de convoca-
ção. Durante elas, nem sessões ordinárias nem comissões permanentes 
funcionarão. A sessão extraordinária, que dura quatro horas, refere-se 
exclusivamente à discussão e à votação das matérias constantes da Or-
dem do Dia.

O presidente, ou o Colégio de Líderes ou o Plenário, ou qualquer 
deputado, por requerimento, podem convocar a extraordinária; é o 
presidente, porém, que fixa o dia, a hora e a Ordem do Dia da sessão 
extraordinária, dados comunicados à Câmara em sessão ou no Diário 
da Câmara dos Deputados. Quando o tempo para a comunicação for infe-
rior a vinte e quatro horas da convocação, pode ainda ocorrer o comu-
nicado aos deputados via telegráfica ou telefônica.

A Casa pode igualmente realizar sessão solene para comemorações 
especiais ou recepção de altas personalidades, por decisão do presiden-
te ou deliberação do Plenário, mediante requerimento de um décimo 
dos deputados ou dos líderes representantes deste número. Só podem 
ser convocadas até duas sessões solenes por mês, por deliberação do 
Plenário; o requerimento para tal deve constar do avulso da Ordem do 
Dia como matéria, prevalecendo o documento apresentado à Mesa em 
primeiro lugar. Outras homenagens são prestadas na prorrogação das 
sessões ordinárias de segundas e sextas-feiras por até trinta minutos, 
em que cada orador pode falar por até cinco minutos. Caso a homena-
gem se refira a um congressista da legislatura, ao chefe de um dos Po-
deres da República ou a chefe de Estado com o qual o Brasil mantenha 
relações diplomáticas, ela pode ser realizada no Grande Expediente.

Quanto às sessões públicas, elas podem ser excepcionalmente secre-
tas, por deliberação do Plenário. Elas podem ser suspensas a qualquer 
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tempo, sem o cômputo da interrupção no prazo regimental, a fim de se 
manter a ordem. 

Uma sessão da Câmara só pode ser suspensa antes do prazo previsto 
para o término dos trabalhos caso ocorra tumulto grave; falecimento de 
congressista da legislatura, chefe de um dos Poderes da República; de-
creto de luto oficial; presença de menos de um décimo do número total 
de deputados nos debates. Além disso, o prazo da duração da sessão 
pode ser prorrogado, por até uma hora, pelo presidente, de ofício, ou 
pelo Colégio de Líderes, por requerimento, ou pelo Plenário, por delibe-
ração, ou por qualquer deputado, por requerimento, a fim de continuar 
debate e votação de matéria da Ordem do Dia, audiência de ministro de 
Estado e homenagens (como dispõe o parágrafo único do art. 68 do RI).

Durante as sessões são observadas estas normas, a fim de assegurar 
a ordem, o respeito e a austeridade destas: apenas deputados e sena-
dores têm assento no Plenário (salvo o prescrito no art. 77,  §§ 2o e 3o, 
do RI); conversação que perturbe a leitura de documento não é permi-
tida, nem chamada para votação, comunicações da Mesa, discursos e 
debates; o presidente fala sentado, e os demais congressistas, de pé, 
salvo os impossibilitados fisicamente. Igualmente o orador usa a tri-
buna à hora do Grande Expediente, das Comunicações de Lideranças 
e das Comunicações Parlamentares, ou durante discussões, embora 
possa apartar, de ordem, desde que o presidente não se oponha. Du-
rante sua fala, o orador dirige-se à Mesa e aos deputados em geral; não 
pode situar-se, sob qualquer hipótese, de costas para ela nem pode 
falar sem pedir antes a palavra e o presidente concedê-la. 

O deputado pode falar, apenas, conforme o Regimento, para apre-
sentar proposição; comunicar ou tratar de temas diversos, durante o 
Expediente ou as Comunicações Parlamentares; falar sobre proposição 
em discussão; apresentar questão de ordem; reclamar; encaminhar a 
votação; contestar acusação pessoal à própria conduta, feita durante 
a discussão, ou contradizer o que foi a ele indevidamente atribuído 
como opinião pessoal. Quando ele não puder falar, mesmo concedida 
a ele a palavra, entrega o discurso escrito à Mesa para que seja publi-
cado, salvo se ultrapassar três laudas datilografadas em espaço dois. 
Nenhum discurso pode ser interrompido ou transferido para outra ses-
são, exceto se terminar o tempo a ele destinado ou a parte da sessão em 
que é proferido.

No período das sessões, só podem permanecer, no recinto do Plená-
rio, deputados e senadores, ex-parlamentares, funcionários da Câmara 
em serviço e jornalistas credenciados. Pode também ser admitido no 
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local parlamentar estrangeiro, se no Parlamento deste se usa a mesma 
medida. Em sessões solenes, se permitido o acesso de autoridades no 
Plenário, os convites devem assegurar lugares definidos tanto a convi-
dados quanto aos deputados, bem como serão reservados lugares na 
tribuna de honra para convidados, membros do Corpo Diplomático e 
jornalistas credenciados.

É permitido ao público o acesso às galerias para assistir às ses-
sões, embora não possa se comunicar com o recinto do Plenário.  
A transmissão por rádio ou televisão, bem como a gravação das sessões, 
depende de autorização do presidente e obedece às normas determinadas 
pela Mesa. Durante as sessões públicas, os membros da Mesa e os depu-
tados ocuparão seus lugares no início da sessão, e a Bíblia permanecerá 
todo o tempo em cima da mesa, para quem a ela quiser recorrer. O presi-
dente, caso haja pelo menos a décima parte dos deputados na Casa, inicia 
a sessão nestes termos: “Sob a proteção de Deus e em nome do povo bra-
sileiro iniciamos nossos trabalhos”. Caso não haja quórum, aguarda-se 
meia hora, deduzido este tempo do período do expediente. Se a ausência 
de quórum se mantiver, o presidente determina que a sessão não pode 
ocorrer e atribui falta aos ausentes.

Quando abertos os trabalhos, o segundo-secretário lê a ata da ses-
são anterior, aprovada então pelo presidente, independentemente 
de votação. Caso um deputado deseje retificar a ata, deve remeter 
uma declaração escrita à Mesa, a ser incluída em ata; o presidente, se 
entender procedentes as explicações, envia para emissão de recurso 
pelo Plenário e determina a leitura imediata dessas matérias envia-
das por deputados. Leem-se ainda outras correspondências, petições 
e documentos recebidos pelo presidente ou pela Mesa e de interes-
se do Plenário. Após a leitura, os deputados podem se inscrever na 
Mesa, em caráter intransferível e pessoal, das oito às treze horas e 
trinta minutos, para falar por até cinco minutos, proibidos os apartes. 
Se o deputado for chamado ao microfone e não se apresentar, perde 
a prerrogativa de falar. Aqueles que não puderem se expressar na 
sessão têm a inscrição transferida para a sessão ordinária seguinte.

Em seguida, às onze ou às dezesseis horas, conforme a situação, 
inicia-se o tratamento da matéria referente à Ordem do Dia, depois de 
verificada, pelo sistema eletrônico, a quantidade de deputados presen-
tes no Plenário. O presidente então informa os projetos de lei possi-
velmente existentes, constantes da pauta e aprovados conclusivamente 
pelas comissões permanentes ou especiais, para eventual apresentação 
de emendas ou recurso previsto no § 2o do art. 132. Caso haja matéria 
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a ser votada e número legal para tal, procede-se imediatamente à vo-
tação e interrompe-se o orador na tribuna. Se não houver matéria a ser 
votada, ou inexistir quórum, ou sobrevier a falta de quórum durante a 
Ordem do Dia, o presidente anuncia o debate das matérias em discus-
são. Quando termina a Ordem do Dia, encerra-se o registro eletrônico 
de presença.

Antes do início do Grande Expediente, os deputados inscritos ao 
fim do Pequeno Expediente têm a palavra, por até vinte e cinco minutos 
cada um, inclusos os apartes. A lista de oradores para o Grande Expe-
diente, por seu turno, é realizada por sorteio; compete à Mesa disci-
plinar, em ato próprio, a forma de sorteio e a hora do uso da palavra 
pelos sorteados. A Câmara poderá destinar o Grande Expediente para 
realizar comemorações de relevante significado nacional; interrom-
per os trabalhos para a recepção de significativas personalidades, sob 
decisão do presidente ou deliberação do Plenário.

5.4.1.2 Funcionamento do Senado Federal

O funcionamento do Senado Federal brasileiro possui vários dispo-
sitivos semelhantes aos do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados. Enfocam-se a seguir algumas normas da Casa.

 O Senado Federal tem sede no Palácio do Congresso Nacional, em 
Brasília; em situação de guerra, calamidade pública, fato grave de co-
moção pública ou impeditivo ao funcionamento da Casa, esta pode 
funcionar eventualmente em qualquer local, por ordem da Mesa ou 
requerimento da maioria dos senadores. O período das sessões legisla-
tivas é o mesmo do da Câmara dos Deputados. Em ano de eleições ge-
rais, o Senado funciona segundo dispõe o Regimento Interno Comum 
(sessenta dias antes do pleito).

Com respeito às sessões legislativas ordinárias, a primeira e a tercei-
ra de cada legislatura são antecedidas de reuniões preparatórias segun-
do estas regras: observado o disposto no art. 288 do Regimento Interno 
do Senado Federal sobre as deliberações, as sessões se iniciam com o 
quórum mínimo de um sexto dos senadores, com horário definido pela 
Presidência. A primeira ocorre no início da legislatura, a partir de 1o de 
fevereiro, ou na terceira sessão legislativa ordinária, em 1o de fevereiro, 
quando os senadores eleitos prestam o compromisso regimental; na 
reunião seguinte, elege-se o presidente e na terceira os outros membros 
da Mesa. A Mesa anterior coordena os trabalhos no início da legislatu-
ra, salvo os membros com mandato findo, mesmo se reeleitos; o mem-
bro mais idoso presente assume a Presidência da Mesa, na ausência de 
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integrantes da Mesa anterior, e convida quatro senadores dos blocos 
partidários mais numerosos para atuar como secretários. Nas reuniões 
preparatórias não é permitido a senadores usar a palavra, exceto para 
emitir informação relativa a matéria a ser nelas tratada.

O senador eleito toma posse em noventa dias a partir da diploma-
ção. Pode-se prorrogar o prazo por mais trinta dias, sob requerimento 
do interessado e motivo justificado. Ao término daquele, caso o sena-
dor não tome posse nem requeira prorrogação, convoca-se o suplente 
e considera-se a atitude do eleito como renúncia. O convocado para 
substituir o senador licenciado tem trinta dias improrrogáveis para 
prestar o compromisso; caso tenha ocorrido vacância ou afastamento, 
ele dispõe de sessenta dias, prorrogáveis por mais trinta a pedido do 
suplente. Caso, nesses prazos, o suplente não tome posse nem solicite 
prorrogação, convoca-se o segundo suplente, o qual conta com trinta 
dias para tomar posse, improrrogáveis em toda circunstância; este, 
na primeira convocação, presta compromisso conforme o art. 4o; nas 
outras, o presidente comunica à Casa a volta do suplente ao exercício 
do mandato.

Durante o recesso, a posse ocorre perante o presidente, no gabinete 
deste, em solenidade pública, com apresentação do diploma e presta-
ção do compromisso e posterior publicação da posse no Diário do Sena-
do Federal.

Além disso, o senador (ou o suplente), na data da posse, registra em 
livro específico seu nome, o nome parlamentar, a filiação partidária, o 
estado civil e outras declarações convenientes e, em seguida, apõe sua 
rubrica. Com base em tais informações, o primeiro-secretário expede as 
carteiras de identidade parlamentar.

Ocorre vacância no Senado quando um senador falece, renuncia ou 
perde o mandato. A comunicação de um desses fatos deve ser dirigi-
da por escrito à Mesa, com firma reconhecida, e apenas é considerada 
efetiva e irretratável após lida no Pequeno Expediente e publicada no 
Diário do Senado Federal. Quem comunica a vacância ao Plenário, em 
qualquer caso, é o presidente. Quanto à renúncia, o senador ou o su-
plente, porém, pode fazê-la em plenário, oralmente; ela é considerada 
efetiva e irretratável após publicada no Diário do Senado. É entendida 
como renúncia a não prestação do compromisso nos prazos legais 
ou a não apresentação de suplente convocado no prazo definido no 
Regulamento Interno. Qualquer senador pode apresentar recurso ao 
Plenário sobre a comunicação de vacância até o dia útil seguinte a sua 
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publicação (art. 30); depois de ouvida a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, o Plenário delibera. 

Já a perda de mandato (art. 55 da CF) ocorre quando a Justiça Elei-
toral decretá-la; se o senador infringir qualquer das proibições cons-
tantes do art. 54 da Constituição; proceder de forma incompatível com 
o decoro parlamentar; faltar à terça parte das sessões deliberativas or-
dinárias em cada sessão legislativa anual, exceto por licença ou missão 
autorizada; perder ou tiver suspensos os direitos políticos; sofrer con-
denação criminal em sentença definitiva e irrecorrível.

5.4.2 Processo Legislativo

Conforme estabelece o Título XV do Regimento Interno do Senado 
Federal, o processo legislativo obedece a determinados princípios ge-
rais, semelhantes aos do Regimento Interno da Câmara:

TÍTULO XV
DOS PRINCÍPIOS GERAIS 

DO PROCESSO LEGISLATIVO

 Art. 412. A legitimidade na elaboração de norma legal é assegurada 
pela observância rigorosa das disposições regimentais, me-
diante os seguintes princípios básicos:

 I – a participação plena e igualitária dos senadores em to-
das as atividades legislativas, respeitados os limites re-
gimentais;

 II – modificação da norma regimental apenas por norma le-
gislativa competente, cumpridos rigorosamente os pro-
cedimentos regimentais;

 III – impossibilidade de prevalência sobre norma regi-men-
tal de acordo de lideranças ou decisão de Plenário, exceto 
quando tomada por unanimidade mediante voto nominal, 
resguardado o quórum mínimo de três quintos dos votos 
dos membros da Casa;

 IV – nulidade de qualquer decisão que contrarie norma regi-
mental;

 V – prevalência de norma especial sobre a geral;

 VI – decisão dos casos omissos de acordo com a analogia e os 
princípios gerais de Direito;

 VII – preservação dos direitos das minorias;

 VIII – definição normativa, a ser observada pela Mesa em 
questão de ordem decidida pela Presidência;
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 IX – decisão colegiada, ressalvadas as competências especí-
ficas estabelecidas neste Regimento;

 X – impossibilidade de tomada de decisões sem a observância 
do quórum regimental estabelecido;

 XI – pauta de decisões feita com antecedência tal que possi-
bilite a todos os senadores seu devido conhecimento;

 XII – publicidade das decisões tomadas, exceção feita aos ca-
sos específicos previstos neste Regimento;

 XIII – possibilidade de ampla negociação política somente por 
meio de procedimentos regimentais previstos. (NR)

 Art. 413. A transgressão a qualquer desses princípios poderá ser 
denun ciada, mediante questão de ordem, nos termos do 
disposto no art. 404.

Parágrafo único. Levantada a questão de ordem referida neste ar-
tigo, a Presidência determinará a apuração imediata da denúncia, 
verificando os fatos pertinentes, mediante consulta aos registros da 
Casa, notas taquigráficas, fitas magnéticas ou outros meios cabíveis.

Desse modo, nota-se que o processo legislativo brasileiro é peculiar. 
As leis, preceitos de ordem geral, são ditadas pela autoridade com-
petente, a fim de propiciar o bem da coletividade. Assim, todos lhes 
devem obediência e não podem alegar ignorância, desconhecimento 
para não cumpri-las.

A Constituição Federal de 1988 definiu os tipos de lei: decretos le-
gislativos, resoluções, leis complementares, leis delegadas, leis ordiná-
rias e emendas à Constituição. Cada um deles possui características e 
finalidades próprias. Os decretos legislativos competem ao Congresso 
Nacional; por isso, não precisam ser sancionados pelo presidente da 
República (exemplo: ratificação de tratados celebrados pelo Executi-
vo); as resoluções constituem atos privados do Congresso ou do Sena-
do, os quais também não dependem de sanção presidencial (exemplo: 
aprovação de estado de sítio).

As leis complementares, por sua vez, destinam-se a regular certo 
dispositivo da Carta Magna, devem ser aprovadas pela maioria ab-
soluta de ambas as Casas Legislativas; as leis delegadas, cujo teor e 
alcance são definidos pelo Congresso mediante resolução, são elabo-
radas pelo presidente da República e podem sofrer análise posterior 
pelo Congresso. Quanto às leis ordinárias, elas resultam do trabalho 
do Poder Legislativo, não se prestam a complementar ou alterar a 
Constituição. Já as emendas à Constituição se dedicam a alterar dis-
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positivos constitucionais, com o fito de adaptar o texto à evolução do 
Estado ou corrigir possíveis falhas.

5.4.2.1 Tramitação

Os projetos de lei, apresentados ao Congresso Nacional, antecedem 
as leis. As leis que versam sobre diversas matérias, como criação de 
cargos, funções ou empregos públicos das Administrações Direta e In-
direta, competem exclusivamente ao presidente da República, o qual 
encaminha os projetos de lei primeiramente à Câmara dos Deputados. 
Caso ele seja rejeitado, é arquivado; se aprovado, é dirigido à outra 
Casa Legislativa para revisão e aprovação. 

Se a Câmara ou o Senado efetuar qualquer tipo de alteração ou mo-
dificação no projeto de lei, depois da revisão, ele é encaminhado à Casa 
que deu origem ao processo para nova apreciação, votação e aprovação. 
Quando ambas as Casas do Congresso aprovam o projeto de lei, ele será 
enviado ao presidente da República, para sanção ou promulgação. Caso 
ele o sancione, ou seja, o aprove, a lei estará pronta para promulgação  
(arts. 64 a 68 da CF/88), pois está configurado o poder do Estado, que 
reconhece a lei e determina o cumprimento dela.

O chefe do Executivo pode, porém, vetá-lo total ou parcialmente, 
como reza o art. 66, § 1o, da CF/88: 

 § 1o Se o presidente da República considerar o projeto, no todo 
ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse pú-
blico, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze 
dias úteis contados da data do recebimento e comunicará, 
dentro de quarenta e oito horas, ao presidente do Senado 
Federal, os motivos do veto.

Nesse caso, o projeto retorna ao Congresso, o qual dispõe de 30 dias 
para analisar o veto presidencial, em sessão conjunta (Câmara dos Depu- 
tados e Senado Federal). O Congresso tem duas opções, decididas pelo 
voto da maioria absoluta dos membros: pode acatar o veto presidencial 
ou rejeitá-lo. Decorrida a votação, o projeto é reenviado ao presidente 
da República, a quem cabe promulgá-lo dentro de 48 horas de seu re-
cebimento; se não o fizer nesse prazo, a lei é então promulgada pelo 
presidente do Senado, em nome do Legislativo. Caso este não proceda à 
promulgação no prazo determinado por lei, compete ao vice-presidente 
do Senado promulgar a nova norma.

As leis ordinárias e complementares, por sua vez, são de iniciati-
va de qualquer uma destas autoridades ou órgãos (art. 61 da CF/88): 
procurador-geral da República; presidente da República; cidadãos em 
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geral; membro da Câmara dos Deputados ou do Senado; comissão da 
Câmara, ou do Senado ou do Congresso; Supremo Tribunal Federal; 
todo Tribunal Superior. Quanto à iniciativa popular, ela pode ser exer-
cida mediante a apresentação, à Câmara, de projeto de lei subscrito por 
“[...] no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo 
menos por cinco estados, com não menos de três décimos por cento dos 
eleitores de cada um deles” (art. 61, § 2o, da CF/88).

Quanto à lei delegada, o pedido de delegação legislativa é realizado 
sempre pelo presidente da República (art. 68, caput, CF/88), embora a re-
solução pertença ao Congresso, que determina o teor dessa lei, o prazo 
de vigência e os termos de exercício dela. A delegação ocorre por meio da 
edição de resolução, a qual pode determinar que o Congresso examine 
previamente o projeto de lei delegada; nesse contexto, o Legislativo não 
pode emendá-lo e a votação pela aprovação ou pela rejeição ocorre em 
sessão única.

A Carta Magna proíbe a delegação de atos de competência do Con-
gresso (ou de uma de suas Casas); de assunto restrito a lei complemen-
tar; de temas relativos a cidadania, nacionalidade, direitos individuais, 
políticos e eleitorais, orçamento e diretrizes orçamentárias; de matéria 
concernente à organização do Ministério Público ou à do Poder Judi-
ciário (carreira e prerrogativas dos membros). Ademais, o Congresso 
detém o poder de sustar uma lei delegada que desrespeite os limites da 
delegação, segundo o art. 49, V, da CF/88.

A delegação não pode ultrapassar a legislatura e não possui poder vin-
culante, isto é, o presidente pode ou não exercer o direito de delegação. Ela 
pode ser de dois tipos: típica ou própria, quando o processo legislativo se 
restringe ao âmbito do Executivo – este a elabora, promulga e publica –; e 
atípica ou imprópria, quando o Congresso se avoca o direito de analisar o 
projeto do presidente da República, situação em que deve examiná-lo sem 
realizar emendas, em sessão única. 

As emendas à Constituição, como se propõem reformar algum tópi-
co do texto constitucional, só podem ser propostas pelo presidente da 
República, por no mínimo um terço dos deputados federais ou dos se-
nadores ou por mais da metade das Assembleias Legislativas das uni-
dades da Federação. As propostas de emenda à Constituição devem 
passar por dois turnos de discussão e votação, tanto na Câmara quanto 
no Senado. Elas demandam os votos de 3/5 dos membros de cada Casa 
do Congresso para serem aprovadas; caso o sejam, são promulgadas 
pela Mesa da Câmara e pela Mesa do Senado (art. 60 da CF/88).
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Já os decretos legislativos, leis ordinárias referentes a matérias de 
competência restrita do Congresso, como tratados e atos internacionais 
(art. 49, I, da CF/88), contêm, simultaneamente, a aprovação de tratado 
e a autorização para que o presidente da República o ratifique mediante 
publicação, pois só este pode validá-lo. Eles são discutidos, instruídos e 
votados nas duas Casas Legislativas; caso aprovados, são promulgados 
pelo presidente do Senado, como presidente do Congresso Nacional, 
uma vez que o chefe do Executivo não pode participar da elaboração 
daqueles nem vetá-los ou sancioná-los. 

As medidas provisórias, por seu turno, constituem atos do presidente 
da República com força de lei e podem ser editadas em situação de urgên-
cia e relevância, como prescreve o caput do art. 62 da CF/88. Perderão efi-
cácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, 
prorrogável uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional 
disciplinar, por decreto legislativo, as relações delas decorrentes (art. 62, 
§ 3o, da CF/88).

5.4.2.2 Constitucionalidade das Leis

Os atos das autoridades e as leis não podem ir de encontro aos 
ditames constitucionais, o que as tornaria inconstitucionais; portanto, 
inaplicáveis. Por isso, o presidente da República, ou a Mesa do Sena-
do Federal, ou a da Câmara dos Deputados, ou as das Assembleias 
Legislativas, ou os governadores de estado, ou o procurador-geral 
da República, ou o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil, ou entidades de classe de âmbito nacional podem entrar com 
ação de inconstitucionalidade (arts. 97 e 103 da CF/88). Nesse caso, 
compete ao Supremo Tribunal Federal julgar as ações de inconstitu-
cionalidade, propostas para verificar se determinada lei ou ato gover-
namental ferem preceitos constitucionais.
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6.1 Estados Unidos – Ética e Decoro Parlamentar

Na América do Norte, o decoro parlamentar se caracteriza pela res-
ponsabilidade a si atribuída por todo congressista no exercício de sua 
função e fora dela, tamanha a consciência da relação entre liberdade 
e responsabilidade. Para os norte-americanos, gerir a ética representa 
lidar com o problema do conflito de interesses. 

Entretanto, nem sempre tal perspectiva foi assim entendida. Por 
quase 200 anos e em todos os níveis de Governo, os problemas de con-
flitos de interesses relativos a agentes públicos, inclusos aí os congres-
sistas, estavam afetos apenas a estatutos criminais. Só no início da dé-
cada de 1960, com a retórica do então presidente Kennedy, a ênfase na 
conduta ética dos servidores públicos expandiu-se de meras proibições 
criminais para outros modelos de postura.

Hoje, as disposições quanto ao decoro atingem os três “braços” do 
Governo norte-americano. No Legislativo, considerando-se que os Es-
tados Unidos constituem uma democracia representativa, um membro 
do Congresso é eleito para representar e defender os interesses do povo 
de seu distrito ou estado e não os de parte deste ou os de outro grupo. 
Se ele assim não age, por qualquer motivo, deixa todos os habitantes 
de seu distrito ou estado sem representação. Por conseguinte, a noção 
de decoro parlamentar prende-se inevitavelmente ao pressuposto de 
responsabilidade social.

No fim da década de 1940, os congressistas norte-americanos 
expres saram com mais veemência a ausência de padrões de conduta 
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para os agentes públicos, especificamente para os do Legislativo. Em 
decorrência dessa crítica, o Congresso, em 1958, criou o Código de Éti-
ca para o Serviço Público, elaborado pelo advogado Charles Benett, 
representante do Governo em temas sobre reforma ética. O Código 
continha 10 princípios gerais de comportamento a serem respeitados 
por representantes e servidores do Governo. Apesar de não acarretar 
efeitos legais, ainda é considerado modelo de conduta ética.

Mais tarde, por causa de denúncias relativas a atividades comerciais 
realizadas por um membro da Casa, o Senado, em 1964, instituiu o 
Select Commitee on Standards and Conduct; a Câmara, em 1967, criou o 
Commitee on Standard of Official Conduct; e, em 1968, ambas as Casas Legis-
lativas adotaram padrões de comportamento (quase confidenciais) para 
membros do Congresso, candidatos a senador e funcionários designados 
para atuar no Legislativo. Em 1977, o Senate Select Committee on Standards 
and Conduct foi substituído pelo permanente Select Commitee on Ethics. 
Uma das matérias constantes das discussões da comissão dizia respeito 
aos honorários máximos a serem recebidos por membros do Congresso, 
abordados no Federal Election Campaign Act Amendments of 1974, por pales-
tras proferidas ou artigos publicados em jornais ou revistas.

Outros regulamentos normatizam a postura ética dos parlamenta-
res estadunidenses. Enumeram-se abaixo os principais:

 ▪ Lei de Ética no Governo (Ethics in Government) – 1978 – Public 
Law – 1995-521;

 ▪ Padrões de Conduta Ética para Funcionários do Poder Executivo 
(Standards of Ethical Conduct for Employees of the Executive Branch) – 
1993 – com documento equivalente para o Legislativo;

 ▪ Lei de Reforma Ética (Ethics Reform Act) – 1989 – Public Law 101-194;

 ▪ Princípios de Conduta Ética para Funcionários do Governo 
(Principles of Ethical Conduct for Government Officers and Employees) – 
1989 – Executive Order 12.674, emendada pela Executive Order 12.731, 
em 1990;

 ▪ United States Code (Título 18, Parte I, Capítulo 11) – trata dos con-
flitos de interesses, suborno e concussão.

Além desses, há instrumentos específicos para as duas Casas do 
Congresso Americano: para o Senado, existe o Senate Ethics Manual; para a 
House of Representatives (Câmara), o Code of Official Conduct (Regra XLIII das 
Rules of the House of Representatives) e o Ethics Manual for Members, Officers, 
and Employees of the House of Representatives (Manual de Conduta Ética).
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6.1.1 Casa dos Representantes

Esta Casa Legislativa possui vários códigos que regulam a conduta 
dos parlamentares. As normas são bastante detalhadas e precisas, o 
que afasta a possibilidade de má interpretação ou de desconhecimento. 
Citam-se algumas delas.

Quanto a presentes, as regras se aplicam a todos os membros, servi-
dores e empregados. Entre elas, podem-se mencionar:

 ▪ proibição de aceitar qualquer “agrado”, a não ser o permitido 
por uma das exceções estabelecidas na regra. Os presentes per-
mitidos pelas exceções incluem qualquer um (em dinheiro ou 
equivalente) de valor menor que 50 dólares; o valor acumulado 
de presentes recebidos de qualquer fonte durante um ano não 
pode, porém, ultrapassar 100 dólares. Além disso, presentes com 
valor inferior a 10 dólares não contarão para o limite anual, nem 
são permitidos “descontos”, isto é, um presente que vale 55 dóla-
res não pode ser aceito simplesmente pagando por ele 6 dólares;

 ▪ proibição de receber presentes de parentes ou de outros mem-
bros ou empregados;

 ▪ permissão de receber presentes de amigos particulares (mas pre-
sentes acima de 250 dólares não devem ser aceitos, exceto se o con-
gressista obtiver autorização escrita do Standards Committee);

 ▪ proibição de hospedagem individual em casas particulares (exceto 
nas de lobistas registrados);

 ▪ permissão de comparecimento gratuito a eventos de caridade, 
políticos ou a recepções;

 ▪ proibição de receber qualquer quantia paga por governos fe- 
deral, estaduais ou locais;

 ▪ proibição a membros e sua equipe de solicitar presentes ou acei-
tá-los, caso se relacionem a tarefas que assumiram ou estão sen-
do solicitados a assumir.

Acerca do patrocínio de viagens particulares, ele também se aplica 
a todos os membros, servidores e empregados:

 ▪ pagamento individual de refeições, transporte e hospedagem 
pode ser aceito de contribuinte privado qualificado em viagens 
para encontros, palestras ou outros eventos afetos a seus deve-
res oficiais;
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 ▪ limite do número de dias da despesa com a viagem: quatro dias, 
incluindo o translado e o tempo de voo, em voos domésticos; sete 
dias, excluído o tempo de voo, em viagens internacionais;

 ▪ despesas com viagens recreativas não podem ser aceitas exceto 
como permite a norma sobre presentes;

 ▪ viagem de integrante da equipe do congressista precisa ser pre-
viamente autorizada, por escrito, pelo membro supervisor.

Sobre atividades de campanha, as prescrições são as seguintes:

 ▪ nenhuma atividade de campanha pode ser realizada em qual-
quer escritório ou local do Congresso;

 ▪ nenhum recurso da Câmara (incluindo equipamentos, arquivos 
ou material) pode ser usado com o objetivo de auxiliar campanhas;

 ▪ nenhuma contribuição política de qualquer gabinete de congres-
sista pode ser solicitada;

 ▪ nenhuma contribuição referente a ações oficiais, passadas ou fu-
turas, pode ser aceita;

 ▪ fundos de campanha só podem ser utilizados com objetivos políticos;

 ▪ nenhum uso pessoal ou empréstimo de fundos de campanha é 
permitido, nem para propósitos da Casa;

 ▪ nenhuma contribuição da equipe para empregar integrantes da 
campanha é permitida;

 ▪ a equipe pode realizar trabalho para a campanha fora do horário 
de expediente na Câmara, desde que o trabalho seja executado 
fora do gabinete oficial; entretanto, nenhum empregado pode ser 
coagido a fazê-lo.

Sobre estagiários, conhecidos e voluntários, observam-se as regras 
a seguir expostas. 

Um membro do gabinete ou da Casa pode aceitar, temporariamen-
te, serviços de um estagiário (não pagos) caso este esteja participando 
de programa voltado primeiramente ao benefício educacional do esta-
giário; membros ou servidores do gabinete ou da Casa podem aceitar 
serviços temporários de um conhecido em programa educacional, en-
quanto a pessoa receber do empregador compensação por seu serviço.

Ademais, membros do gabinete ou da Casa podem aceitar serviços 
temporários de um voluntário que não participe de programa externo, 
desde que a participação implique significativo benefício educacional ao 
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voluntário e não supere os deveres dos empregados pagos. Membros e 
servidores devem levar em conta se há qualquer conexão ou filiação da 
pessoa com organização ou indústria que possua interesses no Congres-
so; estagiários, conhecidos ou voluntários não podem assumir obriga-
ções que resultem, direta ou indiretamente, em benefícios para a organi-
zação contratante ou qualquer outra a quem a pessoa é afiliada, além de 
não poder repassar os conhecimentos adquiridos durante o tempo em 
que prestar serviços à Casa.

A proibição de honorários se estende a todos os membros, servido-
res e empregados nos seguintes termos:

 ▪ inclui os honorários como pagamento por qualquer pronuncia-
mento, participação ou artigo;

 ▪ como forma de honorários, o responsável por evento ou o editor 
pode doar até 2.000 dólares por evento para caridade qualificada 
abaixo do que dispõe o § 170 (c) do Tax Code, providenciando que 
o promotor ou o editor façam a doação diretamente à instituição 
de caridade; nem membro nem empregado, nem parente de um 
membro ou um empregado podem receber qualquer benefício 
advindo da doação;

 ▪ membros, servidores e empregados mais antigos devem co-
municar qualquer doação de honorários no Financial Disclosure 
Statements e identificar doações extras em um relatório confiden-
cial de acompanhamento. Todavia, um empregado que recebe 
abaixo da “equipe mais antiga” (isto é, abaixo de 102.168 dóla-
res em 2003) pode aceitar honorários, a menos que o objeto esteja 
diretamente afeto a seus deveres oficiais. O pagamento pode ser 
efetuado em razão do status do indivíduo para com a Casa ou de o 
pagante possuir interesses na Casa que o empregado pode afetar.

No que concerne a declaração financeira, também se aplica a mem-
bros, servidores, empregados antigos e principais assistentes, com as 
seguintes normas:

 ▪ obrigatórias declarações anuais a 15 de maio de cada ano, cobrin-
do o ano-calendário;

 ▪ obrigatória declaração de rendas (ganhos ou não), transações com 
seguros, alguns presentes, viagens pagas por fonte privada, posi-
ções externas, acordos, propriedade certa, espólios. Informações 
financeiras referentes a cônjuges e crianças dependentes em ge-
ral devem ser também declaradas.
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As restrições pós-emprego se referem apenas a membros, servi-
dores e “equipes muito antigas”, válidas por um ano após deixar a 
função: um membro não pode visitar ou se comunicar com outro 
membro, servidor ou empregado de qualquer Casa do Congresso ou 
outro escritório do Poder Legislativo com o intuito de influenciar ações 
oficiais. A equipe muito antiga não pode visitar ou se comunicar com 
o empregador anterior ou o escritório deste com o propósito de influir 
em ação oficial a favor de qualquer um.

Além disso, um membro, um servidor ou um integrante de equipe 
muito antiga não pode representar ou prestar consultoria a governos 
estrangeiros ou partidos políticos estrangeiros, nem pode representar 
a si, a um estado ou um governo local, ou ao governo dos Estados Uni-
dos como um servidor ou um empregado de agência ou entidade go-
vernamental. A violação a essas proibições é crime de felonia (traição, 
deslealdade) prescrito no 18 USC § 207. As penalidades incluem multa 
e/ou prisão.

Com respeito ao envolvimento com entidades privadas, os mem-
bros devem evitar misturar recursos privados com os da Casa.  
Um gabinete da Casa não pode aceitar qualquer tipo de serviço de qual-
quer organização para dar suporte às atividades do gabinete, salvo quan-
do o membro usa fundos próprios ou do comitê de sua campanha para 
ressarcir despesas com comida e bebida em evento oficial.

Um escritório da Casa não pode garantir o pagamento de qualquer 
reunião ou outro evento com qualquer grupo privado, nem permitir a 
instituição particular utilizar qualquer símbolo ou emblema ou timbre 
que indique aprovação oficial, tal como um selo oficial ou os nomes ins-
titucionais House of Representatives ou The Congress of the United States.

A lista de correspondência oficial pode ser usada para correspon-
dências franqueadas; listas não oficiais devem ser adquiridas pelo justo 
valor de mercado se já não estiverem disponíveis para uso público. Os 
membros e a sua equipe podem solicitar contribuições para caridade 
abaixo de 170 dólares, providenciando para que nenhum recurso ofi-
cial seja empregado nem qualquer benefício pessoal direto resulte da 
solicitação. Em outros tipos de pedido, é necessária a aprovação prévia 
por escrito da comissão.

Quanto a conflitos de interesses, posições e informações confiden-
ciais, as regras são a seguir apresentadas.

Informações confidenciais não podem ser utilizadas para ganhos 
pessoais. Cônjuges e outros membros familiares devem possuir subs-
tancial discrição em empregos e investimentos. Membros e sua equi-
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pe não podem fazer favores especiais a familiares, nem membros po-
dem empregar familiares em seu gabinete.

O membro deve abster-se de votar sobre matéria discutida na Câ-
mara se tiver qualquer tipo de interesse particular no tema; a abstenção 
de votar no Plenário não é geralmente requerida quando o congressista 
pode ser afetado por ela por ser membro de uma classe (como um acio-
nista de corporação), mas muita precaução é necessária na participação 
em outros tipos de atos oficiais, como agendar um depoimento ou vo-
tar em comissões.

Sob a lei criminal, membros não podem contratar com uma agência 
federal a não ser em circunstâncias limitadas (relacionadas principal-
mente à participação em certos programas federais com subsídio). 

6.1.2 Senado

A Comissão Legislativa de Ética do Senado também aprovou a 
Lei Governamental de Ética, a qual possui, entre outros normativos, 
os seguintes, bem semelhantes aos do Código de Ética da House of 
Representatives: 

A Regra do Senado 34 e o Título I da Lei Governamental de Ética es-
tipulam normas sobre presentes: pode ser aceito o máximo de US$ 49,99 
por presente, ou US$ 99,99 por ano, de cada fonte (levam-se em conta 
presentes de US$ 10,00 ou mais). Entende-se por presente qualquer va-
lor monetário – refeições, entretenimento, viagem, hospedagem, bilhe-
tes em geral. Presentes para cônjuges não estão sujeitos a limites, salvo 
se houver razão para se acreditar que eles são dados devido ao cargo 
oficial que o membro ou o empregado ocupa.

Algumas exceções são presentes de familiares, de amigos pessoais 
(somente até US$ 250,00 sem aprovação da Comissão de Ética); de hos-
pitalidade, benefícios relacionados a atividades não associadas a obriga-
ções do Senado, presença em eventos amplamente visitados relaciona-
dos a obrigações oficiais e reembolso de viagens oficiais.

Presentes não podem ser solicitados (5 USC 7353); presentes para su-
pervisores devem ser aprovados pela Comissão de Ética  (5 USC 7351) e 
presentes de governos estrangeiros ou oficiais (5 USC 7342) – souvenirs 
e presentes de cortesia – podem ser aceitos se perfizerem US$ 100,00 ou 
menos. Presentes acima de US$ 100,00 devem ser entregues ao Gover-
no dos Estados Unidos. Presentes e despesas de viagem aprovadas com 
mais de US$ 100,00 devem ser relatados à Comissão de Ética.

Os lobistas, por sua vez, não podem reembolsar viagem de caráter 
oficial; conceder presentes de hospitalidade pessoal (a menos que se 
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qualifiquem como amigos); contribuir para fundos de defesa; fazer 
contribuições de caridade a entidades mantidas ou controladas por 
um membro (por exemplo, Family Trust); fazer contribuições de cari-
dade com base em nomeações feitas pelo membro (exceto em razão 
de salário); financiar ou contribuir para reuniões de escritório, retiros 
ou eventos similares.

Quanto a reembolsos de viagem, estas são as normas:

 ▪ fontes privadas não podem pagar viagens oficiais; 

 ▪ despesas de viagem custeadas por fontes privadas podem ser 
aceitas de um patrocinador, se necessário, para localização de fa-
tos oficialmente relacionados ou serviços prestados por patroci-
nadores. Se o patrocinador for governo estrangeiro, consultar a 
comissão. Os prazos para viagens custeadas por fontes privadas 
são de três dias, excluindo tempo de voo, para viagem doméstica; 
e de sete dias, excluindo tempo de voo, para viagem internacional;

 ▪ o empregado deve obter autorização escrita de membro supervi-
sor antes de efetuar viagem reembolsada e fazer o registro com o 
secretário do Senado;

 ▪ o membro e o empregado devem divulgar as despesas reembol-
sadas ao secretário do Senado;

 ▪ viagens podem exceder os limites, desde que custeadas pelos 
próprios indivíduos. A concessão de reembolso de valores além 
dos limites disponíveis ocorre em circunstâncias “excepcionais”;

 ▪ um cônjuge ou um filho pode acompanhar membro, funcioná-
rio ou empregado, ou empregado do Senado pode acompanhar 
membro em viagem e ter as despesas pagas pelo patrocinador 
do evento de localização de fatos. (Regras do Senado 35 e 38; IRs 
161, 412, 422.)

Acerca do recebimento de honorários, existem as seguintes restrições:

 ▪ não podem ser recebidos quaisquer honorários por nenhum 
membro, funcionário ou empregado. Os honorários são um pa-
gamento por qualquer discurso, aparição ou artigo (incluindo 
uma série de discursos, aparições ou artigos, se as séries estive-
rem diretamente relacionadas às obrigações do Senado ou se o 
pagamento for feito devido à posição de um indivíduo no Sena-
do); despesas necessárias de viagem não são honorários; 
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 ▪ até US$ 2.000,00 por evento podem ser pagos diretamente por 
um patrocinador para uma instituição de caridade desde que 
o indivíduo ou a sua família (pais, irmãos, cônjuge, filho ou 
dependentes) não recebam qualquer benefício dessa instituição 
(170 (c));

 ▪ pagamentos em vez de honorários devem ser relatados no Rela-
tório de Divulgação Financeira Pública, e doações a instituições 
de caridade devem ser listadas em um relatório confidencial cor-
respondente a ser encaminhado para a Comissão de Ética;

 ▪ um pagamento, em vez de honorários, feito por lobista cadas-
trado ou empresa de lobby ou agente estrangeiro para uma ins-
tituição de caridade (não controlada por membro, funcionário ou 
empregado) deve ser relatado pelo membro, pelo funcionário ou 
pelo empregado por meio de designação ao secretário do Senado 
no prazo de trinta dias após tal designação ou recomendação. (Re-
gra do Senado 37 e 18 USC 207 – Estatuto Criminal; IRs 79, 380.)

As atividades de campanha possuem as seguintes normas:

 ▪ o corpo funcional pode engajar-se em campanha de trabalho 
voluntário somente no seu tempo livre; campanha de trabalho 
compensada deve ser aprovada pelo senador supervisor;

 ▪ o corpo funcional não pode solicitar, receber, ter a custódia ou 
distribuir contribuições de campanha federal a menos que ele 
seja um dos três nomeados de fundo político e então somente 
para certos comitês de campanha. Tais nomeados de fundo polí-
tico devem preencher o Formulário 41.1 e também registrar rela-
tório de divulgação financeira;

 ▪ o espaço do Senado e os equipamentos não podem ser usados 
para atividades de campanha. Certos períodos de moratória se 
aplicam ao uso das instalações/franquia/despesas anteriores às 
primárias e às eleições propriamente ditas;

 ▪ o corpo funcional não pode contribuir ou fazer contatos para a 
campanha de seu senador supervisor;

 ▪ as contribuições não podem ser solicitadas dentro do Senado ou 
para serem entregues nas propriedades da Casa. (Regra do Sena-
do 41.1, 31 USC 1301 (a), e 18 USC 601-607 – Estatutos Criminais; 
IRs 154, 263, 349, 387.)
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A franquia pode ser usada somente para finalidades oficiais relacio-
nadas a funções legislativas ou representativas que incluam:

 ▪ correspondência relativa à legislação;

 ▪ auxílio ou resposta a um eleitor;

 ▪ parabenização por distinções públicas (não pessoais).

Não é permitido o uso de franquia para benefício de entidade ex-
terna; não se podem postar materiais de entidade externa usando a 
franquia da instituição.

Com referência às práticas de emprego, por lei, ninguém pode dis-
criminar um empregado do Poder Legislativo com base em raça, cor, 
religião, sexo, origem nacional, idade ou deficiência em qualquer ação 
do corpo de funcionários. Além disso, várias leis trabalhistas e de local 
de trabalho são aplicáveis ao Poder Legislativo. Elas incluem a Lei de 
Padrões de Trabalho Justo, Lei de Licença Médica e Familiar, Lei da 
Saúde e Segurança Ocupacional, Lei de Proteção ao Empregado Polí-
grafo, Lei de Notificação, Retreinamento e Adaptação do Trabalhador, 
Lei da Reabilitação, e leis relacionadas às relações de gestão do traba-
lho do serviço federal e emprego e reemprego de veteranos.

A Lei de Responsabilidade Legislativa determina reparações e pro-
cessos para empregados em instâncias de violações dessas leis e cria 
o serviço de aquiescência para administrar e reforçar os direitos cria-
dos sob a Lei de Responsabilidade Legislativa. Empregados que acre-
ditarem que seus direitos tenham sido violados sob quaisquer destes 
estatutos deverão imediatamente contatar o serviço de aquiescência. 
(Regra do Senado 42; Lei de Responsabilidade Legislativa de 1995.)

As restrições a trabalhos externos são aplicáveis a todos os mem-
bros do Senado, funcionários e empregados: atividades externas não 
podem ser conflitantes com as obrigações oficiais de um indivíduo. 
Todo emprego externo deve ser aprovado pelo senador supervisor. 
Membros, funcionários e empregados remunerados em valores aci-
ma de US$ 25.000,00 e empregados por mais de 90 dias não podem 
afiliar-se a organizações comerciais externas com o propósito de pres-
tar serviços profissionais a outros. O nome não pode ser usado por 
uma entidade prestadora de serviços profissionais. Geralmente, ne-
nhum indivíduo pode prestar serviço como funcionário ou membro 
do conselho administrativo de organização comercial controlada ou 
regulada publicamente.
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O serviço não remunerado em conselho administrativo de insti-
tuição de caridade pode ser permitido com limitações. (Regras do 
Senado 37 e 36; IRs 227, 286, 308, 312, 342, 431.)

As restrições ao emprego externo são aplicáveis a membros, funcioná-
rios e empregados a uma taxa de 120% do GS-15 ou mais (US$ 104.927,00 
para o ano civil de 2004):

 ▪ a renda de ganhos externos é limitada a 15% do salário do mem-
bro, que não pode ser remunerado por serviços que envolvam 
relação fiduciária (por exemplo, consultoria); 

 ▪ um membro não pode ser afiliado a organização que preste ser-
viços a outros, nem prestar nenhum serviço remunerado como 
funcionário ou membro do conselho administrativo de qualquer 
organização;

 ▪ nenhuma aceitação de posição de ensino remunerada sem prévia 
aprovação escrita da Comissão de Ética. (Regras do Senado 36 e 37.)

Com respeito a conflito de interesses, são estas as prescrições:

 ▪ não é permitido receber remuneração de nenhuma fonte devido 
à influência inapropriada manifestada pela posição de membro, 
funcionário ou empregado do Senado;

 ▪ não é permitido uso da posição oficial para apresentar ou apro-
var legislação em que um propósito principal seja favorecer 
membro, funcionário, empregado ou interesses financeiros ime-
diatos de outro membro da família ou de um grupo ao qual tal 
indivíduo pertença;

 ▪ um empregado de comissão cuja remuneração monetária 
seja maior que US$ 25.000,00 por mais de 90 dias deverá ven-
der quaisquer propriedades substanciais diretamente afetadas 
pelas ações da comissão, a não ser que aprovado por escrito 
pelo supervisor da Comissão de Ética. Não há concessão para 
empregados remunerados acima de uma taxa de 120% do GS-15 
(US$ 104.927,00 para o ano civil de 2004);

 ▪ empregados não podem manter contato com um órgão sobre 
questões não legislativas que afetem qualquer entidade/pessoa 
não governamental na qual o empregado tenha interesse finan-
ceiro significativo.
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6.1.3 Instrumentos de Controle do Decoro Parlamentar

Na América do Norte, cabe ao General Accounting Office (GAO) in-
vestigar as ações do Poder Legislativo. O principal órgão responsável 
pela denúncia judicial em ações criminais e civis concernentes à má-
conduta e à corrupção é o Department of Justice. Este departamento cui-
da das violações às leis penais federais, inclusas as leis anticorrupção, 
bem como trata dos processos penais e civis cabíveis. As sanções po-
dem variar desde a repreensão até a perda do mandato.

Com relação às punições, a Lei de 1978, alterada, confere amplos 
poderes ao procurador-geral de República, o qual pode representar 
contra um membro da Casa dos Representantes dos Estados Unidos 
caso este deixe de apresentar a declaração exigida por lei ou, então, 
fraude, de algum modo, o documento. Se constatada qualquer dessas 
situações, a punição pode chegar ao pagamento de multa de até 11 mil 
dólares. Ademais, o Ethics in Government Act prevê outra sanção – o 
False Statements Accountability Act, de 1996, o qual prescreve prisão que 
pode chegar a cinco anos para os que forneçam dados fraudulentos ou 
falsifiquem declaração demandada pelo Ethics in Government Act.

Quanto à Casa dos Representantes, foi efetivado, em 1991, o 
Committee on Standards of Official Conduct. Entre as normas de instalação 
da comissão se encontram as que se seguem: o número de membros da 
comissão passou de 12 para 14, os quais só podem participar de três 
em cada cinco comissões; as funções de investigação e adjudicação são 
divididas entre os integrantes, de modo que cada um só exercerá uma 
das duas funções; cada caso cuja investigação tenha sido votada pela 
comissão deverá ser informado à Casa, independentemente de como a 
investigação concluirá acerca da matéria sob exame.

A comissão possui um estatuto de limitações quanto ao controle de 
possíveis violações às normas da Casa dos Representantes – tal procedi-
mento poderá ser alterado a critério da Casa, a depender do caso especí-
fico. Ademais, o congressista que for acusado de falta de decoro poderá 
constituir advogado para acompanhá-lo no plenário da House durante a 
análise das recomendações efetuadas pelo Standards Committee. O advo-
gado, contudo, não está autorizado a falar. 

Além disso, o estatuto define as penalidades cabíveis a um congres-
sista que fira qualquer dos dispositivos relacionados à conduta deseja-
da e adequada de um parlamentar.2
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6.2 Estatuto dos Parlamentares das Cortes
Generales da Espanha

6.2.1 Senado

As Casas Legislativas espanholas contam com regimento interno, no 
qual são estabelecidas várias regras relativas a seu funcionamento, afetas 
inclusive ao decoro parlamentar e à ética. O Senado aprovou seu Regula-
mento Interno, o qual normatiza, no Título Segundo, Capítulo Primeiro, 
as prerrogativas e as obrigações dos senadores. 

O art. 20 prescreve que os senadores têm o direito e o dever de as-
sistir às sessões plenárias e às das comissões que integrem, a fim de 
votar nelas e desempenhar as outras funções a que são regularmente 
obrigados segundo o art. 1o da Reforma do Regulamento do Senado, a 
qual alterou os arts. 20 e 67. Para o cumprimento de suas funções par-
lamentares, os congressistas, com prévio conhecimento de seu grupo 
parlamentar, possuem a faculdade de requisitar dos órgãos públicos 
dados, relatórios e outros documentos em poder destes. A solicitação, 
de todo modo, é feita pela Presidência do Senado. A instituição à qual 
se dirige o pedido tem até 30 dias para responder a ela ou nomear as 
razões que a impeçam de atendê-la (inciso I do art. 1o da Reforma do 
Regulamento). O art. 21, por sua vez, estipula que os senadores gozam 
de inviolabilidade pelas opiniões manifestadas em atos parlamentares 
e pelos votos emitidos no exercício do cargo. 

Conforme o art. 22, durante o mandato, os senadores gozam de 
imunidade e não podem ser retidos ou detidos sem prévia autorização 
do Senado, exceto se ocorrer flagrante delito. A retenção ou a detenção 
são imediatamente comunicadas à Presidência do Senado. Além dis-
so, não podem ser julgados nem processados sem autorização prévia 
do Senado, requerida por correspondência de súplica. Ela é também 
necessária nos procedimentos que estão sendo instruídos contra pes-
soas empossadas como senador. O presidente do Senado, recebendo a 
súplica, remete-a em seguida à Comissão de Solicitações, a qual, invo-
cando os antecedentes oportunos, com audiência do interessado, emite 
uma resolução em até trinta dias. O debate da resolução é incluído na 
ordem do dia da primeira Plenária ordinária realizada. 

Pelo mesmo artigo o Senado se reúne em sessão secreta para ser 
informado da resolução a respeito da solicitação. Pode-se abrir debate 
relativo à concessão do pedido, com dois turnos a favor e dois contra, 
alternadamente. O presidente do Senado, dentro de oito dias, contados 
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do acordo da Câmara, executa o traslado deste ao Supremo Tribunal, 
com cópia autorizada da resolução adotada. O pedido é considerado 
negado caso a Câmara não se pronuncie sobre ele no prazo de sessenta 
dias úteis, computados durante o período de sessões, a partir do dia 
seguinte ao recebimento da solicitação. Caso concedida a solicitação e 
firmado o auto de processamento, a Câmara pode acordar, por maioria 
absoluta de seus membros, conforme a natureza dos feitos imputados, 
a suspensão temporária da condição de senador. A sessão na qual a 
Câmara se pronuncia sobre a suspensão é também secreta, só admiti-
dos nela dois turnos a favor e dois contra, sem intervenção do senador 
interessado. Se ocorrer suspensão temporária do mandato, a Câmara 
pode decidir pela privação da verba de senador até que aquela termine. 

De acordo com o art. 23, os senadores recebem o tratamento de Ex-
celência, vitalício, e têm direito a indenizações por gastos necessários ao 
desempenho de suas funções fixadas pelo Orçamento do Senado. Não 
obstante isso, o senador que reiteradamente faltar às sessões sem licen-
ça da Mesa pode ser privado de sua verba, por um ou mais meses, sob 
proposta da Presidência e decisão da Câmara tomada em sessão secreta. 
O art. 24 determina que, dentro do território nacional, os senadores têm 
direito à livre circulação nos meios de transporte coletivo determinados 
pela Mesa; os custos com as viagens realizados conforme as normas da 
Mesa ficam a cargo do Orçamento da Casa.

Durante o exercício do mandato, os senadores que, como consequên-
cia de sua dedicação parlamentar, deixem de prestar o serviço que 
motivou sua inclusão nos regimes de Seguridade Social aos quais 
estivessem afiliados, podem solicitar nova inclusão neles, correndo a 
cargo do Senado o abono de suas cotas, cujo efeito figura no Orçamento 
da Câmara na rubrica correspondente. Um sistema de previdência 
contém pensões de aposentadoria e outras prestações em favor dos 
senadores (art. 24).

Consoante o art. 25, os senadores podem solicitar o conhecimento 
das atas e dos documentos dos órgãos da Câmara. O art. 26, por seu 
turno, nos termos previstos no art. 160 da Lei Orgânica do Regime Elei-
toral Geral, dispõe que os senadores estão obrigados a apresentar as 
declarações de atividades e de bens patrimoniais. Ambas devem ser 
elaboradas no início do mandato, como requisito para a posse como 
senador, bem como no prazo de trinta dias contados da alteração das 
circunstâncias inicialmente declaradas. As declarações sobre ativida-
des e bens são inscritas no Registro de Bens, constituído na Câmara sob 
a condução do presidente.
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O conteúdo do Registro possui caráter público, salvo o referente a 
bens patrimoniais. Também são inscritas nesse Registro as resoluções 
da Comissão de Incompatibilidades e do Pleno em matéria de incom-
patibilidades e outros dados sobre atividades dos senadores a serem 
nele inclusos e remetidos por aquela comissão, a qual, a todo momen-
to, pode acessar seu conteúdo (art. 26). 

A disciplina parlamentar é tratada no Título Terceiro, Capítulo Oi-
tavo, Regulamento do Senado. Conforme o art. 101, os senadores são 
chamados à ordem pelo presidente quando proferirem palavras ofen-
sivas ao decoro da Câmara ou dos seus membros, das instituições do 
Estado ou de qualquer outra pessoa ou entidade. Também são admo-
estados quando, com interrupções ou qualquer outra atitude, faltam 
ao estabelecido para os debates. Depois de ser censurado e chamado à 
ordem por três vezes em uma mesma sessão, o presidente pode impor-
lhe, sem debate, a proibição de assistir ao resto desta. Tal decisão da 
Presidência pode ser extensiva à sessão seguinte. Caso ele reincida, é 
submetida à Câmara uma proposta mais grave, segundo o procedi-
mento assinalado no inciso 3 do art. 102. 

Quando o senador a quem se impõe a sanção de abandonar o Salão 
de Sessões se nega a atender ao pedido, o presidente adota as medidas 
para efetivar a expulsão daquele e decide sua suspensão do exercício 
da função parlamentar pelo prazo máximo de um mês. 

O art. 102 determina que os senadores não podem portar armas no 
Palácio do Senado. Aquele que descumprir essa norma pode ser sus-
penso da função parlamentar pela Mesa por até um mês. Ademais, o 
senador que exiba ou use uma arma branca ou de fogo durante o curso 
de uma sessão é expulso no ato do Salão de Sessões e da função par-
lamentar por um mês no mínimo, sem prejuízo de que a Câmara, por 
proposta da Mesa ou de 50 senadores, estenda a punição pelo máximo 
de um ano. Essa ampliação, ou gravame, é submetida ao Senado na 
sessão imediata àquela em que ocorreu o incidente, com direito de de-
fesa do interessado perante a Mesa. 

O mesmo corretivo – suspensão durante pelo menos um mês até um 
ano –, com igual tramitação, é imposto ao senador que agride a outro 
ou a algum dos membros do Governo durante uma sessão. Nesses casos, 
feita a consulta de agravação à Câmara, não se permitem mais discursos 
de justificativa ou defesa de outro senador, representando o culpado, e o 
Senado resolve sem outros trâmites. O incidente é examinado em sessão 
secreta. As suspensões a que se refere este artigo compreendem sempre 
a perda proporcional do salário do senador punido (art. 102). O art. 103 
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normatiza que os senadores são chamados à questão quando não se 
ativerem notoriamente a ela, seja por fuga, estranhas digressões, ou 
por retomar o discutido e já aprovado.

6.2.2 Congresso dos Deputados

O Congresso dos Deputados espanhol também possui o próprio re-
gimento interno, o qual estatui, entre outros assuntos, sobre os direitos e 
os deveres dos deputados. O Capítulo I do Título I, Estatuto dos Depu-
tados, fala acerca dos direitos desses parlamentares. Seu art. 6 determina 
que os deputados têm o direito de assistir, com direito a voto, tanto às 
sessões do Plenário quanto às das comissões de que participem. Têm 
igualmente o direito de integrar pelo menos uma comissão e exercer 
as faculdades e desempenhar as funções atribuídas a eles pelo Regula-
mento. O art. 7, por sua vez, leciona que, para melhor cumprimento das 
funções parlamentares, os deputados, com prévio conhecimento de seu 
grupo parlamentar, detêm a prerrogativa de requerer à Administração 
Pública dados, informes e outros documentos em poder desta. A soli-
citação é dirigida pela Presidência do Congresso ao órgão requerido, o 
qual deve facilitar o envio da documentação pedida ou manifestar ao 
presidente, dentro de no máximo 30 dias, as razões legais que impeçam 
a remessa solicitada. 

Consoante o art. 8, os deputados recebem assistência financeira que 
lhes permita cumprir eficaz e dignamente sua função. Têm também 
direito a auxílios e indenizações por gastos indispensáveis ao cumpri-
mento de suas obrigações parlamentares. Todos os rendimentos dos 
deputados estão sujeitos às normas tributárias de caráter geral. A Mesa 
do Congresso fixa a cada ano o valor dos rendimentos dos deputados e 
as modalidades correspondentes às consignações orçamentárias. Pelo 
art. 9, fica a cargo do Orçamento do Congresso o abono das cotas da 
Seguridade Social e dos Fundos Mútuos daqueles que, em razão da 
dedicação parlamentar, deixem de prestar o serviço que motivou sua 
filiação a eles. O Congresso dos Deputados pode realizar, com as enti-
dades gestoras da Seguridade Social, os acordos necessários para cum-
prir o disposto no período anterior e para afiliar, no regime adequado, 
os deputados que assim o desejem.

Já o Capítulo II do mesmo Título versa sobre as prerrogativas par-
lamentares: os deputados gozam de inviolabilidade, mesmo depois de 
cessado o mandato, por opiniões manifestadas no exercício de sua fun-
ção (art. 10). Durante o mandato, gozam ainda de imunidade e só po-
dem ser detidos em caso de flagrante delito. Não podem ser culpados 
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ou processados sem prévia autorização do Congresso (art. 11). O pre-
sidente do Congresso, uma vez conhecida a detenção de um deputado 
ou qualquer outro ato judicial que possa impedir o exercício do manda-
to, adota de pronto quantas medidas sejam necessárias para salvaguardar 
os direitos e as prerrogativas da Câmara e de seus membros (art. 12).

De acordo com o art. 13, recebida uma solicitação requerendo a 
autorização do Congresso a que se refere o art. 11, o presidente, em 
consonância com a Mesa, a remete, em até cinco dias, à Comissão do 
Estatuto dos Deputados. Não são admitidos pedidos sem a correta do-
cumentação na forma exigida pelas leis processuais vigentes. A comissão 
deve concluir seu trabalho em no máximo 30 dias após a audiência do 
interessado, a qual pode ocorrer por escrito (em prazo determinado pela 
comissão) ou oralmente ante ela. Concluído o trabalho desta, a questão, 
documentada, é submetida à primeira Plenária ordinária da Câmara.

No prazo de oito dias, contados a partir do acordo do Pleno da Câma-
ra sobre a concessão ou a recusa da autorização solicitada, o presidente 
do Congresso executa o traslado da resolução à autoridade judicial, ad-
vertindo-a da obrigação de comunicar à Câmara os autos e as sentenças 
proferidos que afetem pessoalmente o deputado. A solicitação se enten-
de recusada pela Câmara caso não haja esta se pronunciado no prazo de 
60 dias úteis, computados durante o período de sessões a partir do dia 
seguinte ao do recebimento da requisição (art. 14).

O Capítulo III, por seu turno, aborda os deveres dos deputados. 
Segundo o art. 15, têm eles o dever de assistir às sessões do Pleno do 
Congresso e às das comissões que integrem. O art. 16 dispõe que os 
deputados estão obrigados a ajustar sua conduta ao Regulamento e a 
respeitar a ordem, a cortesia e a disciplina parlamentares, bem como 
não divulgar a atuação que, segundo o disposto no Estatuto, tenha 
excepcionalmente caráter de confidencialidade. Conforme o art. 17, 
os deputados não podem invocar ou fazer uso de sua condição de 
parlamentar para o exercício de atividades mercantis, industriais ou 
profissionais. Eles ainda se obrigam a apresentar declaração de seus 
bens patrimoniais ao término de períodos previstos na Lei Orgânica 
do Regime Eleitoral Geral.

Devem, além disso, observar, a todo momento, as normas sobre 
incompatibilidades estabelecidas na Constituição e na Lei Eleitoral. A 
Comissão do Estatuto dos Deputados leva ao Pleno suas propostas so-
bre a situação de incompatibilidade de cada membro no prazo de 20 
dias seguidos contados da plena assunção da condição de deputado 
ou da comunicação que obrigatoriamente precisa realizar de qualquer 
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mudança na declaração apresentada para efeito de incompatibilidades. 
Declarada e notificada esta, o deputado incurso nela tem oito dias para 
se pronunciar sobre o assunto. Caso não exerça tal direito nesse prazo, 
entende-se como tendo renunciado a seu posto. 

No que concerne ao Capítulo IV, abarca ele a aquisição, a suspensão 
e a perda da condição de deputado. O deputado proclamado eleito ad-
quire a condição plena de parlamentar pelo cumprimento concomitan-
te dos seguintes requisitos: apresentar à Secretaria-Geral a credencial 
expedida pelo correspondente órgão da administração eleitoral; acres-
centar a declaração de atividades nos termos previstos na Lei Orgânica 
do Regime Eleitoral Geral; prestar, na primeira sessão plenária a que 
assistir, a promessa ou o juramento de acatar a Constituição. Os direi-
tos e as prerrogativas são efetivos desde o momento em que o depu-
tado é proclamado eleito (art. 20).

O deputado tem seus direitos e deveres parlamentares suspensos 
quando descumprir as normas estabelecidas no Regulamento. Quan-
do, concedida pela Câmara a autorização referente a uma solicitação e 
firmado o auto de processamento, na circunstância de prisão preven-
tiva, enquanto esta perdure. O deputado tem seus direitos e deveres 
suspensos quando uma sentença o condene ou o cumprimento desta 
implique a impossibilidade de exercer sua função parlamentar (art. 21). 
Ademais, o deputado perde sua condição como tal pelas seguintes ra-
zões: decisão judicial que anule a eleição ou a proclamação do deputado; 
falecimento ou incapacitação do deputado, declarada esta por decisão 
judicial; extinção do mandato, ao expirar o prazo ou dissolver-se a Câ-
mara, sem prejuízo da prorrogação em suas funções de membros, titu-
lares e suplentes da Deputação Permanente, até a constituição de nova 
Câmara; renúncia do deputado ante a Mesa do Congresso (art. 22).

No Capítulo VIII, trata-se da disciplina parlamentar. A Seção I fala 
sobre as sanções adotadas quando do descumprimento dos deveres 
dos deputados. Conforme o art. 99, o deputado pode ser privado, por 
acordo da Mesa, de alguns ou de todos os direitos a ele conferidos 
pelos arts. 6 a 9 do Regulamento nas seguintes situações: quando, rei-
terada ou notoriamente, deixa de assistir voluntariamente às sessões 
do Pleno ou das comissões; quando quebra o dever de sigilo estabe-
lecido no art. 16 do Regulamento – nesse caso, a Mesa do Congresso, 
em atenção à gravidade da conduta ou do dano causado por afetar a 
segurança do Estado, pode diretamente propor ao Pleno a adoção das 
medidas previstas no art. 101 do Regulamento. O acordo da Mesa, 
motivado, assinala a extensão e a duração das sanções, que podem 
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estender-se também à alíquota da subvenção contemplada no art. 23 
do Regulamento. A proibição de assistir a uma ou duas sessões e a 
expulsão imediata de um deputado podem ser impostas pelo presi-
dente, nos termos estabelecidos no Regulamento (art. 100).

Pelo art. 101, a suspensão temporária da condição de deputado 
pode ser decidida pelo Pleno da Câmara, em razão da disciplina par-
lamentar, nos seguintes casos: 1) quando imposta e cumprida a sanção 
prevista no art. 99 e o deputado persistir em sua atitude; 2) quando o 
deputado portar armas dentro do recinto parlamentar; 3) quando o depu-
tado, após expulso do Salão de Sessões, negar-se a abandoná-lo; e 4) quan-
do o deputado contrariar o disposto no art. 17 do Regulamento. As 
propostas formuladas pela Mesa da Câmara nos itens 1, 2 e 3 e pela 
Comissão do Estatuto dos Deputados no item 4 são submetidas à con-
sideração e à decisão do Pleno da Câmara em sessão secreta; no debate 
os grupos parlamentares podem intervir por meio de seus porta-vozes 
e a Câmara resolve sem outros trâmites. Se a causa da sanção puder 
ser, a juízo da Mesa, constitutiva de delito, a Presidência passa o caso 
ao órgão judicial competente.

6.3 Estatuto dos Parlamentares da França

6.3.1 Senado

O Senado francês (janeiro de 2007) possui um Estatuto Interno que 
rege o funcionamento da Casa, inclusive a atuação dos senadores. O 
Capítulo XVI versa sobre a política interna e a externa do Senado. Se-
gundo o art. 90, o presidente é o responsável por zelar pela segurança 
interna e externa do Senado; para cumprir tal função, ele pode deter-
minar a extensão da atuação das Forças Militares, quando ele acredita 
serem necessárias; elas seguem suas ordens. O poder de polícia no Se-
nado se subordina à autoridade do presidente da Casa. O art. 91, por 
seu turno, explicita que, salvo aqueles que portem crachás autorizados 
pelo presidente e os que pertençam ao quadro da instituição legislati-
va no exercício de suas funções, ninguém pode adentrar o Plenário sob 
qualquer circunstância. Cidadãos admitidos nas galerias devem perma-
necer sentados em silêncio, com a cabeça descoberta. Qualquer pessoa 
que demonstre indicações de aprovação ou reprovação é imediatamente 
retirada da galeria pelos seguranças encarregados de manter a ordem. 
Aquele que interrompe os debates é conduzido, caso seja apropriado, 
ante a autoridade competente.
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Já o Capítulo XVII trata da disciplina. Consoante o art. 92, as penalida-
des disciplinares aplicáveis aos membros do Senado são as seguintes: cha-
mada à ordem; chamada à ordem registrada na ata; censura; censura com 
exclusão temporária. Somente o presidente tem autoridade para chamar 
um membro à ordem; esta sanção cabe a qualquer orador desordeiro ou 
a quem infrinja as normas do Estatuto contidas no art. 40 ou de outra ma-
neira. Todo senador que não for autorizado a falar e é chamado à ordem 
não pode discursar para se defender até o final das intervenções, exceto se 
o presidente decide de outro modo. É registrada em ata a nova chamada 
à ordem de qualquer senador que já tenha recebido a primeira chamada à 
ordem em dado assento.

Em conformidade com o art. 94, uma censura é atribuída a um sena-
dor que, tendo recebido uma chamada à ordem registrada, não cumpre 
as injunções do presidente; é disruptivo no Senado; dirige provocações 
ou ameaças a um ou mais colegas; é culpado de descumprir os norma-
tivos previstos no art. 99 do Regimento. 

O art. 95 estipula que uma censura com exclusão temporária das 
sessões do Senado no Palácio de Luxemburgo é proferida contra um 
senador quando ele ignora a censura básica ou a recebeu duas vezes; 
recorre à violência em local público; é culpado de insultar o Senado 
ou seu presidente ou é culpado de provocar ou ameaçar o presidente 
da República, o primeiro-ministro e os membros do Governo e de as-
sembleias previstas na Constituição; ou, depois de ser censurado por 
quebra das regras estabelecidas no art. 99 do Estatuto, é acusado de 
romper adicionalmente tais normas. A censura com exclusão tempo-
rária conduz à suspensão da participação dos trabalhos do Senado e da 
entrada no ambiente do Senado no Palácio de Luxemburgo, após anun-
ciada tal punição. Se o senador se recusa a aceitar a determinação do pre-
sidente de deixar o Senado, seu assento é cortado. Nesse caso, e também 
quando a censura com expulsão é aplicada a um senador pela segunda 
vez, a suspensão é estendida por 30 dias de sessões legislativas.

Com relação ao art. 96, estipula ele que a censura simples e a com ex-
clusão temporária é declarada, por proposta do presidente, por votação 
do Senado, sem debate. Um senador contra o qual essas sanções forem 
aplicadas tem sempre o direito de ser ouvido ou de ter um de seus pares 
falando em defesa daquele. A censura simples tem como efeito imediato 
a redução em um terço de seu rendimento e de toda a verba mensal. A 
censura com exclusão temporária acarreta ao senador a mesma redução, 
só que por dois meses. O art. 98 regula que, se um senador comete um 
crime dentro das dependências do Palácio de Luxemburgo enquanto 
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o Senado está reunido, a deliberação em curso é suspensa. Quando a 
sessão recomeça, o presidente informa ao Senado o que ocorreu. Caso o 
ato criminoso seja cometido quando uma sessão foi adiada ou concluí-
da, o presidente informa ao Senado quando do recomeço da sessão ou 
do início da seguinte. O senador pode explicar-se se assim o requerer;  
por ordem do presidente, ele é obrigado a abandonar o Plenário e 
permanecer no Palácio. Caso haja resistência, ou comportamento ina-
dequado no Senado, o presidente finaliza imediatamente a sessão.  
O Bureau informa de pronto ao procurador-geral que uma ofensa foi 
cometida nas dependências do Senado no Palácio de Luxemburgo. 

Da leitura do art. 99 se compreende que qualquer senador que se va-
lha de seu título para outros fins que não o de exercer seu mandato está 
sujeito às punições definidas nos arts. 94 e 95. Essas sanções disciplina-
res diferem conforme o grau do ato (art. L.O 151 do Código Eleitoral, 
aplicável a senadores sob o art. L.O do mesmo texto legal). O art. 100, 
por sua vez, dispõe que qualquer membro de um Comitê de Investiga-
ção que descumpre o disposto no parágrafo IV do art. 6 da Resolução 
no 58-1100, de 17 de novembro de 1958, relativa à confidencialidade de 
seu trabalho, pode ser afastado do comitê por decisão do Senado sem 
haver debate na comissão. Uma exclusão significa que o senador contra 
o qual ela foi tomada não está habilitado a ser membro de qualquer 
Comissão de Investigação até o fim de seu mandato.

6.3.2 Assembleia Nacional

O Regulamento da Assembleia Nacional, de novembro de 2006, em 
seu Título I, versa sobre a organização e o funcionamento da Assembleia; 
o Capítulo XIV desse Título dispõe acerca da disciplina e da imunidade. 
O art. 70 determina que são aplicáveis aos membros da Assembleia as se-
guintes sanções disciplinares: chamada à ordem, chamada à ordem com 
registro em ata, censura, censura com expulsão temporária. O art. 71 nor-
matiza que somente o presidente pode chamar à ordem todo orador que 
a perturbe. Nenhum deputado que, não autorizado a falar, tenha sido 
chamado à ordem pode obter a palavra para justificar-se até que finalize 
a sessão, a menos que o presidente decida diferente disso. É chamado à 
ordem com menção em ata todo deputado reincidente na mesma sessão 
ou aquele que dirija, a um ou mais de seus colegas, injúrias, provocações 
e ameaças. Essa punição se atrela à privação de pleno direito, durante 
um mês, da quarta parte da verba concedida aos deputados.

Com respeito ao art. 72, dispõe ele que se emite a censura contra 
todo deputado que, após ser chamado à ordem com menção em ata, 
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não acata tal penalidade do presidente ou provoca alteração na ordem 
do Pleno. Conforme o art. 73, decreta-se a censura com expulsão tem-
porária do Palácio da Assembleia contra todo deputado que resista à 
censura simples ou seja a ela submetido duas vezes; recorra à violên-
cia durante uma sessão; seja culpado de ultrajar a Assembleia ou o seu 
presidente; seja culpado de injúria, provocação e ameaça contra o pre-
sidente da República, o primeiro-ministro, os membros do Governo 
ou as Câmaras a que se refere a Constituição. A censura com expulsão 
temporária acarreta a proibição de participar dos trabalhos da Assem-
bleia e de entrar no Palácio da Assembleia até que expire o décimo 
quinto dia de sessão seguinte àquele em que se proferiu a penalida-
de. Caso o deputado se recuse a aceitar essa punição do presidente e 
abandone o Plenário, a sessão é suspensa. Se ele receber essa punição 
pela segunda vez, a suspensão se estende a trinta dias de sessão.

Uma vez praticada violência física de um membro da Assembleia 
contra um de seus colegas, pode o presidente propor à Mesa a sanção 
de censura com expulsão temporária; caso este não o faça, qualquer 
deputado pode solicitá-lo por escrito à Mesa. Quando se propõe a cen-
sura com expulsão a um dos deputados, o presidente convoca a Mesa, 
a qual ouvirá o deputado. Ela pode aplicar nesse caso uma das sanções 
do art. 70, o que é comunicado ao deputado pelo presidente. Se a Mesa 
se pronuncia a favor da censura com expulsão temporária, o depu- 
tado é conduzido até a porta do Palácio (art. 74). A censura simples e 
a com expulsão temporária são decretadas pela Assembleia em Ple-
nário mediante a troca de posições entre sentado e levantado, sem 
debate. O deputado contra o qual se profira uma dessas sanções tem 
o direito de ser ouvido ou que se ouça a um de seus colegas em seu 
nome (art. 75).

A censura simples acarreta a privação, por um mês, da metade da 
verba ao deputado concedida; a censura com expulsão temporária, a pri-
vação, por dois meses, da metade da mesma verba (art. 76). Quando um 
deputado tenta paralisar as deliberações e as votações do Pleno, depois 
de agredir um ou mais de seus pares, e se recusa a obedecer às chamadas 
à ordem feitas pelo presidente, este suspende a sessão e convoca a Mesa, 
a qual pode propor ao Pleno que decrete a censura com expulsão, que se 
estende por seis meses, com a privação, pelo mesmo prazo, da metade 
da verba prevista no artigo anterior. Se, durante as sessões motivadoras 
dessa sanção, houver atos graves de violência, o presidente os comunica 
ao procurador-geral (art. 77). 
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Já segundo o art. 77-I, a fraude nas votações, especialmente a relati-
va ao caráter pessoal do voto, gera a privação, por um mês, da quarta 
parte da verba a que se refere o art. 76. Caso haja reincidência durante o 
mesmo período de sessões, a redução da verba se estende por seis me-
ses. A Mesa resolve, com proposta dos secretários, acerca da aplicação 
dessa sanção.

De acordo com o art. 78, caso um deputado cometa um delito no 
recinto do Palácio enquanto o Pleno está nele reunido, suspende-se a 
deliberação. O presidente informa o fato imediatamente ao Plenário. 
Se esse ato é cometido durante a suspensão de uma sessão ou após 
seu final, o presidente o comunica ao Pleno ao se reiniciar a sessão 
ou no início da sessão seguinte. O deputado é ouvido para que possa 
se justificar, se assim o solicitar, mas, se ordenar o presidente, aquele 
abandona o Salão de Sessões e fica detido no Palácio. Em caso de resis-
tência desse deputado ou de tumulto no Pleno, o presidente suspende 
no ato a sessão. A Mesa notifica o procurador-geral do delito cometido 
no Palácio da Assembleia.

Consoante o art. 79, sem prejuízo dos casos previstos no art. L.O 150 
sancionados no art. L.O 151 do Código Eleitoral, é proibido aos depu-
tados, sob pena das sanções disciplinares dispostas do art. 70 ao 76 do 
Regulamento, invocar ou deixar que se utilize de sua condição em 
empresas financeiras, industriais ou comerciais ou no exercício de 
profissões liberais ou de outra natureza e, em geral, utilizar seu títu-
lo de deputado com propósitos alheios ao exercício de seu cargo. É 
ainda proibido, sob pena das mesmas sanções, afiliar-se a associações 
ou grupos de defesa de interesses particulares, locais ou profissionais, 
ou subscrever com eles compromissos relativos à própria atividade 
parlamentar, quando a adesão a esses compromissos implica aceitação 
de um mandato imperativo.

O art. 80, por sua vez, delibera que, no início de cada legislatura e 
em cada ano seguinte à renovação da Assembleia, no começo do pe-
ríodo das sessões ordinárias, constitui-se uma comissão com quinze 
membros titulares e quinze suplentes encarregada de examinar os pe-
didos de suspensão de detenção, medidas restritivas ou privativas de 
liberdade ou medidas relacionadas a um ato jurídico contra um depu-
tado. A nomeação dos membros dessa comissão procura reproduzir a 
composição política da Assembleia Nacional; caso não haja acordo entre 
os presidentes dos grupos parlamentares sobre uma lista de candidatos 
mediante representação proporcional destes, segue-se o procedimento 
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previsto no art. 25, aplicável à comissão que se constitua conforme o 
disposto no Capítulo X do Regulamento, o qual trata dos trabalhos das 
comissões. 

6.4 Códigos do Congresso Nacional Brasileiro

A análise acerca das posturas de determinado parlamentar com 
relação ao decoro não deve ser pautada no subjetivismo nem no ju-
ízo de valor dos outros integrantes do Parlamento, sob pena de não 
refletir com imparcialidade a noção de atitude não condizente com o 
decoro parlamentar. Assim, é preciso um conjunto coerente e objeti-
vo de aspectos que possam ser constatados por analistas imparciais. 
Questionamentos diversos provêm da complexidade – e até da inco-
erência – de se determinar com exatidão quando realmente ocorreu 
ofensa ao decoro.

No Brasil, o congressista não pode ser punido, sob alegação de 
ausência de decoro parlamentar, ao mentir na tribuna da Casa a que 
pertence, porquanto não pode ser apenado por votos, opiniões ou 
palavras proferidos no exercício da função, conforme prescreve a 
Imunidade Parlamentar Material. Caso se dirija à tribuna comple-
tamente nu, porém, poderá ser acusado e processado por falta de 
decoro, pois não se trata de emitir votos ou pontos de vista. Para 
tratar da questão, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado 
Federal aprovaram o Regimento Interno para cada uma das Casas, a 
fim de apresentar aos cidadãos um documento que, simultaneamen-
te, definisse condutas compatíveis ou não com o decoro parlamen-
tar e definisse as penalidades aplicáveis em caso de falta de decoro 
durante o mandato parlamentar.

6.4.1 Código de Ética da Câmara dos Deputados

O Código, conforme o art. 1o, parágrafo único, da Resolução no 25, 
de 2001,  complementa o Regimento Interno e dele passa a fazer parte 
integrante. Nos seus Capítulos III e IV, respectivamente, determina os 
atos incompatíveis com o decoro parlamentar e os atentatórios a ele. 
Transcrevem-se, em seguida, os dois capítulos, na pretensão de exami-
nar o que a Câmara compreende como conduta não condizente com o 
cargo de deputado federal: 
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CAPÍTULO III
Dos Atos Incompatíveis com o Decoro Parlamentar

 Art. 4o Constituem procedimentos incompatíveis com o decoro 
parlamentar, puníveis com a perda do mandato:

 I – abusar das prerrogativas constitucionais asseguradas 
aos membros do Congresso Nacional (Constituição Fe-
deral, art. 55, § 1o);

 II – perceber, a qualquer título, em proveito próprio ou de 
outrem, no exercício da atividade parlamentar, van-
tagens indevidas (Constituição Federal, art. 55, § 1o); 

 III – celebrar acordo que tenha por objeto a posse do suplen-
te, condicionando-a a contraprestação financeira ou à 
prática de atos contrários aos deveres éticos ou regi-
mentais dos deputados;

 IV – fraudar, por qualquer meio ou forma, o regular anda-
mento dos trabalhos legislativos para alterar o resultado 
de deliberação;

 V – omitir intencionalmente informação relevante, ou, nas 
mesmas condições, prestar informação falsa nas decla-
rações de que trata o art. 18.

CAPÍTULO IV
Dos Atos Atentatórios ao Decoro Parlamentar

 Art. 5o Atentam, ainda, contra o decoro parlamentar as seguintes 
condutas, puníveis na forma deste Código:

 I – perturbar a ordem das sessões da Câmara ou das reu-
niões de comissão;

 II – praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta nas 
dependências da Casa;

 III – praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câ-
mara ou desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, 
a Mesa ou a comissão, ou os respectivos presidentes;

 IV – usar os poderes e prerrogativas do cargo para cons-
tranger ou aliciar servidor, colega ou qualquer pessoa 
sobre a qual exerça ascendência hierárquica, com o fim 
de obter qualquer espécie de favorecimento;

 V – revelar conteúdo de debates ou deliberações que a Câma-
ra ou a comissão hajam resolvido devam ficar secretos;

 VI – revelar informações e documentos oficiais de caráter reser-
vado, de que tenha tido conhecimento na forma regimental; 

 VII – usar verbas de gabinete em desacordo com os princípios 
fixados no caput do art. 37 da Constituição Federal;
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 VIII – relatar matéria submetida à apreciação da Câmara, de 
interesse específico de pessoa física ou jurídica que te-
nha contribuído para o financiamento de sua campa-
nha eleitoral;

 IX – fraudar, por qualquer meio ou forma, o registro de pre-
sença às sessões, ou às reuniões de comissão.

Parágrafo único. As condutas puníveis neste artigo só serão objeto 
de apreciação mediante provas.

 Art. 6o Ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar compete:

 I – zelar pela observância dos preceitos deste Código, atu-
ando no sentido da preservação da dignidade do man-
dato parlamentar na Câmara dos Deputados;

 II – processar os acusados nos casos e termos previstos no 
art. 13;

 III – instaurar o processo disciplinar e proceder a todos os atos 
necessários a sua instrução, nos casos e termos do art. 14;

 IV – responder às consultas da Mesa, de comissões e de depu-
tados sobre matérias de sua competência;

 V – organizar e manter o Sistema de Acompanhamento e Infor-
mações do Mandato Parlamentar, nos termos do art. 17.

 Art. 7o O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar compõe-se de 
quinze membros titulares e igual número de suplentes com 
mandato de dois anos.

 § 1o Na representação numérica dos partidos e blocos parla-
mentares será atendido o princípio da proporcionalidade 
partidária, devendo, na designação dos deputados que vão 
integrar o Conselho, ser observado o caput e § 1o do art. 28 
do Regimento Interno e, no que couber, o disposto no § 2o 
deste artigo.

 § 2o O partido a que pertencer o corregedor designará, como 
titular, um deputado a menos que o número a que tenha 
direito com a aplicação do princípio da proporcionalidade 
partidária.

 § 3o Não poderá ser membro do Conselho o deputado:
 I – submetido a processo disciplinar em curso, por ato 

atentatório ou incompatível com o decoro parlamentar;

 II – que tenha recebido, na legislatura, penalidade discipli-
nar de suspensão de prerrogativas regimentais ou de 
suspensão temporária do exercício do mandato, e da 
qual se tenha o competente registro nos anais ou arqui-
vos da Casa.
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 § 4o O recebimento de representação contra membro do Con-
selho por infringência dos preceitos estabelecidos por este Có-
digo, com prova inequívoca da verossimilhança da acusação, 
constitui causa para seu imediato afastamento da função, a ser 
aplicado de ofício por seu presidente, devendo perdurar até de-
cisão final sobre o caso.

6.4.2 Código de Ética do Senado Federal

De modo semelhante ao que ocorreu na Câmara, o Senado Federal 
criou normas para regular o comportamento dos senadores, bem como 
fixou quais atitudes não condizem com o cargo exercido pelo congres-
sista. Elaborou-se o Código de Ética e Decoro Parlamentar do Senado 
Federal. O documento, embora interno, instituiu vários procedimentos 
vedados a senadores enquanto estiverem no efetivo exercício do cargo, 
conforme explica o trecho abaixo:

CAPÍTULO II
Das Vedações Constitucionais

 Art. 3o É expressamente vedado ao senador:

 I – desde a expedição do diploma:

 a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de di-
reito público, autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista ou empresa concessionária de serviço 
público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas 
uniformes;

 b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remune-
rado, inclusive os de que seja demissível ad nutum, nas 
entidades constantes da alínea anterior;

 II – desde a posse:

 a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que 
goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica 
de direito público, ou nela exercer função remunerada;

 b) ocupar cargo ou função de que seja demissível ad nu-
tum, nas entidades referidas no inciso I, a;

 c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das 
entidades a que se refere o inciso I, a;

 d) ser titular de mais de um cargo ou mandato público 
eletivo (Constituição Federal, art. 54). 

 § 1° Consideram-se incluídas nas proibições previstas nas alíne-
as a e b do inciso I e a e c do inciso II, para os fins do presente 
Código de Ética e Decoro Parlamentar, pessoas jurídicas de 
direito privado controladas pelo Poder Público. 
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 § 2o A proibição constante da alínea a do inciso I compreende o 
senador, como pessoa física, seu cônjuge ou companheira 
e pessoas jurídicas direta ou indiretamente por eles con-
troladas.

 § 3o Consideram-se pessoas jurídicas às quais se aplica a ve-
dação referida na alínea a do inciso II, para os fins do 
presente Código, os Fundos de Investimentos Regionais 
e Setoriais. 

CAPÍTULO III
Dos Atos Contrários à Ética e ao Decoro Parlamentar

 Art. 4o É, ainda, vedado ao senador: 

 I – celebrar contrato com instituição financeira controla-
da pelo Poder Público, incluídos nesta vedação, além 
do senador como pessoa física, seu cônjuge ou compa-
nheira e pessoas jurídicas direta ou indiretamente por 
ele controladas;

 II – dirigir ou gerir empresas, órgãos e meios de comuni-
cação, considerados como tal pessoas jurídicas que in-
diquem em seu objeto social a execução de serviços de 
radiodifusão sonora ou de sons e imagens;

 III – praticar abuso do poder econômico no processo eleitoral.

 § 1o É permitido ao senador, bem como a seu cônjuge ou com-
panheira, movimentar contas e manter cheques especiais 
ou garantidos, de valores correntes e contrato de cláusulas 
uniformes, nas instituições financeiras referidas no inciso I.

 § 2o Excluem-se da proibição constante do inciso II a direção ou 
gestão de jornais, editoras de livros e similares. 

 Art. 5o Consideram-se incompatíveis com a ética e o decoro parla-
mentar;

 I – o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas 
aos membros do Congresso Nacional (Constituição Fe-
deral, art. 55, § 1°);

 II – a percepção de vantagens indevidas (Constituição Fe-
deral, art. 55, § 1o), tais como doações, benefícios ou cor-
tesias de empresas, grupos econômicos ou autoridades 
públicas, ressalvados brindes sem valor econômico;

 III – a prática de irregularidades graves no desempenho do 
mandato ou de encargos decorrentes. 

Parágrafo único. Incluem-se entre as irregularidades graves, para 
fins deste artigo:

 I – a atribuição de dotação orçamentária, sob a forma de 
subvenções sociais, auxílios ou qualquer outra rubrica, a 
entidades ou instituições das quais participe o senador, 
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seu cônjuge, companheira ou parente, de um ou de outro, 
até o terceiro grau, bem como pessoa jurídica direta ou 
indiretamente por eles controlada, ou ainda, que aplique 
os recursos recebidos em atividades que não correspon-
dam rigorosamente as suas finalidades estatutárias;

 II – a criação ou autorização de encargos em termos que, 
pelo seu valor ou pelas características da empresa ou 
entidade beneficiada ou contratada, possam resultar 
em aplicação indevida de recursos públicos.

2 Disciplina Legislativa na House of Representatives – CRS Report for Congress
 Expulsão, Censura, Reprimenda, e Multa: Disciplina Legislativa na House of Representatives. 

Abril 16, 2002. Jack Maskell, advogado legislativo, Divisão de Lei Americana
 Resumo
 A Câmara dos Deputados está expressamente autorizada pela Constituição dos Estados Unidos 

(artigo I, seção 5, § 2o) a disciplinar ou punir seus membros. Essa autoridade institucional da 
Câmara para disciplinar um membro por “comportamento inapropriado” em complemento a 
qualquer responsabilidade criminal ou civil em que um membro da Casa possa incorrer devido 
a conduta irregular é dispositivo ou procedimento elaborado não só meramente como punição 
de um membro específico, mas principalmente como medida para proteger a integridade insti-
tucional da Câmara dos Deputados, os seus procedimentos e a sua reputação.

 A disciplina parlamentar de um membro da Câmara dos Deputados é realizada pela Casa em si 
sem a necessidade de consenso do Senado, podendo assumir várias formas. As formas mais co-
muns de disciplina na Câmara são hoje em dia “expulsão”, “censura” ou “repreensão”, embora a 
Câmara também possa disciplinar seus membros de outras formas, incluído o pagamento de mul-
ta ou restituição monetária, a perda de antiguidade e a suspensão ou a perda de certos privilégios.

 Além das sanções impostas pela Câmara dos Deputados, pelo Comitê Permanente de Ética e 
Questões de Conduta Oficial, o Comitê de Regras de Conduta Oficial da Câmara está autoriza-
do, por normas regulamentares, a instaurar um comitê de acusação formal na forma de “Carta 
de Repreensão” por conduta irregular, o que não aumenta o nível de consideração ou sanção 
pela Câmara dos Deputados. Além disso, este comitê também expressa desaprovação de condu-
ta em cartas informais e comunicações aos seus membros.

 A Câmara geralmente pode disciplinar seus membros por violações a direito legislado, in-
cluindo crimes por violação a regras legislativas ou por qualquer conduta que a Câmara dos 
Deputados considere refletir como descrédito para a instituição. Desse modo, cada Câmara 
disciplinou seus próprios membros por conduta que não necessariamente violou qualquer re-
gra ou lei especifica, mas prejudicou seus privilégios, demonstrou desacato pela instituição ou 
entendeu desacreditar a Câmara ou o Senado. Quando a sanção mais grave de expulsão foi 
empregada na Câmara, a conduta, historicamente, envolvia ou deslealdade para com o Gover-
no dos Estados Unidos ou violação ao Direito Penal envolvendo o abuso de posição oficial,  
tal como suborno.

 Histórico
 Em relação à disciplina legislativa, deve-se enfatizar que a justificativa fundamental para essa 

ação foi, tradicionalmente, proteger a integridade e a dignidade da instituição legislativa e seus 
procedimentos, ao invés de meramente punir um indivíduo; tal processo interno é adicional a 
qualquer responsabilidade potencial, criminal e civil que um membro possa incorrer por qual-
quer erro de conduta em particular. Membros legislativos, assim como qualquer pessoa nos 
Estados Unidos, estão geralmente sujeitos a imposição externa da lei e processo criminal, caso 
seu comportamento impróprio constitua violação ao Direito Penal em esferas federal, estadual 
ou municipal. 

 Ao contrário de legislaturas ou Parlamentos de muitos países estrangeiros, não há qualquer imu-
nidade geral das ações criminais de membros do Congresso dos Estados Unidos durante seus 
mandatos. Membros legislativos têm imunidade contra ação judicial externa bem limitada para 
“Discurso ou Debate” em qualquer uma das Casas do Congresso.
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 Os membros da Câmara dos Deputados estão sujeitos à disciplina legislativa interna por qual-
quer conduta que a instituição acredite justificar tal disciplina. A expressa autoridade constitu-
cional delineada pelos legisladores foi retirada da prática parlamentar britânica, que reflete o 
princípio e a compreensão de que as qualificações dos membros legislativos fossem intencional-
mente mantidas a um mínimo para se permitir a mais ampla cautela em enviar qualquer um que 
os agradasse para representá-los no Congresso. A Câmara tem o direito de disciplinar aqueles 
que prejudicam seus privilégios ou por decoro, ou dano à integridade ou à reputação da Casa, a 
ponto de expulsarem um membro devidamente eleito.

 [...]
 Expulsão
 Expulsão é a maneira de ação pela qual a Câmara dos Deputados, após um membro ter feito 

juramento de posse ao assumir o cargo, retira esse deputado da instituição por votação de dois 
terços dos membros presentes votando. A expulsão é considerada uma questão disciplinar e de 
autoproteção da integridade da instituição e dos seus procedimentos e como tal é substancial e 
formalmente diferente de uma “exclusão”, a qual nega a um membro eleito o exercício do cargo 
por simples maioria de votos antes de o membro eleito tomar posse (ou depois de tomar posse, 
“sem prejuízo”, pendendo investigação e resolução sobre a questão) devido a falha do membro 
eleito em atender às qualificações constitucionais para o cargo (por exemplo, idade, cidadania, 
residência no estado onde foi eleito) ou devido a falha em ter sido “devidamente eleito”; “ex-
pulso” é agora entendido como não sendo procedimento disciplinar. Um membro é expulso por 
dois terços dos votos; porém, precisamente por questões de conduta inapropriada, expulsão e 
censura são geralmente tomadas contra um membro que tenha assumido o cargo.

 Os membros legislativos dos Estados Unidos não são removidos por meio de processo de im-
peachment na legislatura, como são funcionários do Executivo e do Judiciário, mas estão sujeitos a 
processos legislativos de expulsão mais simplificados. Em uma remoção por impeachment, deve-
se considerar que esta exige ação nas duas Casas do Congresso – impeachment na Câmara e julga-
mento e condenação no Senado. Uma expulsão, contudo, é consumada meramente pela Câmara 
ou pelo Senado, independentemente, contra um dos próprios membros sem o consentimento ou 
a ação da outra instituição e sem a exigência constitucional de julgamento ou condenação.

 Fundamentos para a Expulsão
 Não há limitação aparente na Constituição, nem deliberações de legisladores sobre a autoridade 

de se expulsar um membro legislativo que não seja por dois terços de votos necessários. Um 
estudo do parágrafo de expulsão resume a intenção do legislador da seguinte forma:

 Da leitura do art. I, seção 5, § 2o, e em particular seu curso no comitê, é claro que o legislador 
não pretendia impor qualquer limitação ao poder do Congresso para determinar que conduta 
justificava expulsão. Nem mesmo os debates na Convenção sugerem qualquer desejo de impor 
quaisquer outras restrições substitutivas ao poder de expulsão.

 O juiz Joseph Story concluiu similarmente que “[...] seria difícil estabelecer claramente a distin-
ção entre o direito de impor uma punição de expulsão e qualquer outra punição a um membro 
fundado no tempo, lugar, natureza ou ofensa [...]” e que a “[...] expulsão poderia servir para 
qualquer contravenção que, embora não punível por qualquer estatuto, estivesse inconsistente 
com a confiança ou dever de um membro”.

 Enquanto cada Câmara do Congresso tem ampla autoridade como fundamento para uma expul-
são, essa ação disciplinar é geralmente compreendida como sendo reservada somente às “vio-
lações mais sérias”. Como observado, expulsões na prática na Câmara e no Senado tradicional-
mente envolveram conduta que implicou deslealdade para com a União, ou cometimento de um 
crime envolvendo abuso do cargo ou autoridade de uma pessoa.

 Prática
 O poder para expulsar é usado cautelosamente, já que a instituição do Congresso pode ser 

vista como usurpando ou suplantando o julgamento do eleitorado, pelo seu julgamento, quan-
to à natureza ou à aptidão para o cargo de um indivíduo escolhido para representação no 
Congresso. Como observado, a principal maneira de se lidar com impropriedades éticas ou 
conduta irregular de um deputado pretendida pelos legisladores é, e historicamente tem sido, 
a confiança nos eleitores em manter seus representantes “virtuosos” por meio da “moderação 
frequente de eleições”. 
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 Consequências da Expulsão
 A expulsão da Câmara dos Deputados não leva consigo qualquer penalidade automática ou 

incapacidade além da remoção do Congresso. Embora a Constituição de alguns estados diga que 
membros expulsos pelo Poder Legislativo são inelegíveis para eleição para aquela Assembleia 
Legislativa, tal incapacidade não foi incluída na Constituição dos Estados Unidos para membros 
do Congresso. Uma pessoa que tenha sido expulsa do Congresso não está inelegível para con-
correr novamente àquele cargo ou para outra posição no Congresso.

 As três qualificações para o cargo legislativo – idade, cidadania e residência no estado – são de-
terminadas e fixadas na Constituição dos Estados Unidos; são qualificações exclusivas do cargo 
legislativo e não podem ser adicionadas ou alteradas pelo Congresso por meio de estatuto ou 
regimento interno ou por um estado unilateralmente. Um membro que tenha sido expulso do 
Congresso e subsequentemente reeleito não pode, portanto, ser “impedido” de tomar posse no 
Congresso baseado meramente em conduta irregular anterior e subsequente disciplina legislativa. 
Embora, em teoria, um membro previamente expulso reeleito para o Congresso poderia, após 
ter assumido o cargo, ser expulso por dois terços da votação por conduta irregular, mesmo [sen-
do] conduta irregular passada, tanto a Câmara como o Senado não o expulsariam por conduta 
irregular passada, quando o eleitorado estava ciente da conduta e mesmo assim o reelegeu.

 Um membro que tenha sido expulso da Câmara não perde sua aposentadoria federal automatica-
mente em virtude da expulsão. Particularmente, pensões federais recebidas, garantidas legalmente 
ou acumuladas por funcionários ou empregados, inclusive membros do Congresso, são canceladas 
somente por condenação de certos crimes federais que se relacionam a espionagem, traição ou outros 
crimes específicos referentes à segurança nacional estabelecidos no assim chamado “Ato Hiss”.

 Processo
 A Corte Suprema também reconheceu ampla discrição e autoridade de cada Casa do Congresso 

em disciplinar seus membros sob seus próprios padrões processuais geralmente sem direito 
determinado para revisão judicial. A ação de disciplinar membros é conduzida pela autoridade 
legislativa da Casa e pela Corte Suprema na descrição do processo legislativo disciplinar em 
Estados Unidos vs. Brewser; observou-se in dicta:

 O processo de disciplinar um membro no Congresso não está cercado pela panóplia de escudos 
de proteção presente em um caso criminal. Um membro acusado não é julgado por quaisquer 
padrões especificamente articulados e está à mercê de uma discrição quase desenfreada do ór-
gão acusador [...] cuja decisão não tem nenhum direito de revisão determinado.

 Atualmente, na Câmara dos Deputados, a decisão para se expulsar um membro restringe-se ao 
Comitê de Regras de Conduta Oficial da Câmara, comitê permanente na Casa com jurisdição 
sobre as condutas legislativa e “ética”, embora tal resolução considere levantar a questão de 
“privilégios” da Casa e possa ser chamada como resolução privilegiada com advertência de seu 
responsável conforme as regras da Casa. O Comitê de Regras de Conduta Oficial da Câmara está 
também autorizado a receber “reclamações” relativas à conduta de um membro por qualquer 
outro membro da Casa (ou externo à Casa, quando certificado por um membro) ou pode iniciar 
por conta própria investigação de um membro. Além disso, a Câmara dos Deputados pode tam-
bém e, de tempos em tempos, tem instruído o comitê por resolução a investigar uma questão 
particular ou um membro.

 Apesar de ter sido prática comum no passado esperar que todos os recursos fossem exauridos em 
uma condenação criminal de um membro, antes que a Casa procedesse em relação àquele membro, a 
prática mais moderna tem sido de a Casa tomar conhecimento das descobertas fundamentadas rela-
tivas à conduta que serviu de base para a condenação do membro, independentemente das questões 
legais ou procedimentais que possam ser resolvidas por recurso. As regras do Comitê de Regras de 
Conduta Oficial da Câmara determinam especificamente, de fato, jurisdição automática do comitê, 
quando um membro for condenado em corte federal, estadual ou municipal por crime capital. Além 
disso, em uma instância, se o procedimento disciplinar de um comitê relativo a um membro indicia-
do por suborno foi iniciado após o julgamento do membro, embora não houvesse consenso por parte 
do júri, e antes que um segundo julgamento fosse iniciado.

 As regras atuais da Câmara dos Deputados determinam que o Comitê de Regras de Conduta 
Oficial da Câmara esteja autorizado a investigar alegações de violação a “[...] qualquer lei, regra, 
regulamentação ou outro padrão de conduta aplicável ao comportamento de tal membro [...] no 
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desempenho de tais obrigações ou liberação de suas responsabilidades”; após tal investigação,  
o comitê deve “[...] apresentar à Casa a descoberta de fatos e as recomendações, se houver [...]”. 

 Os Comitês de Padrões promulgaram regras procedimentais para implementar clareza no pro-
cesso disciplinar, especificamente estabelecendo condições de advertência, especificação de acu-
sações e oportunidade para o membro acusado ser ouvido, examinar testemunhas e evidências. 
Se, após investigação feita pelo subcomitê investigador, apresentação de evidência e audiência 
administrativa, o membro for considerado, pela maioria dos membros do comitê, culpado por 
ter cometido os crimes específicos dos quais é acusado, o comitê como um todo considera então 
a disciplina apropriada. Se entender que a expulsão é justificada, uma recomendação para tal 
disciplina é feita em relatório para a Câmara dos Deputados como um todo, o qual pode ser, 
após debate, aceito, modificado ou rejeitado pela Casa.

 Censura
 O termo “censura”, ao contrário da “expulsão”, não aparece na Constituição, embora a autorida-

de derive da mesma cláusula – art. I, seção 5, § 2o, em relação à autoridade da Casa do Congresso 
para “punir seus membros por comportamento inadequado”. Censura, repreensão ou advertên-
cia são formas tradicionais por meio das quais os corpos parlamentares disciplinam seus mem-
bros e mantêm ordem e dignidade em seus processos. Na Câmara dos Deputados, uma “censu-
ra” é um voto formal executado pela maioria dos membros presentes em uma resolução acerca 
da conduta de um membro, geralmente com a exigência adicional de o membro apresentar-se 
no plenário da Câmara para receber repreensão verbal e ouvir a leitura da resolução de censura 
pelo presidente da Casa.

 Fundamentos
 A Constituição, ao determinar que qualquer uma das Casas do Congresso pode “expulsar” um 

membro por maioria de dois terços, não especifica as razões para tal expulsão, mas, na mesma 
disposição, declara que qualquer uma das Casas do Congresso pode punir seus membros por 
“comportamento inadequado”. A autoridade para disciplinar por meio de censura, repreensão 
ou outra forma de reprovação veio a ser reconhecida e aceita nas práticas legislativas esten-
dendo-se a casos de “conduta irregular” mesmo fora do Congresso, o que a Casa considera ser 
repreensível e/ou reflita como descrédito para com a instituição e que é, portanto, merecedor de 
condenação ou reprovação.

 A Câmara dos Deputados assumiu visão abrangente de sua autoridade em disciplinar seus 
membros. No 63o Congresso, por exemplo, o Comitê Jurídico da Casa descreveu o poder da 
instituição de punir por comportamento inapropriado como poder que é “completo e plenário e 
pode ser reforçado por meio de procedimentos sumários. É arbitrário em caráter [...] restrito por 
nenhuma limitação exceto no de expulsão, o requerimento de concordância de dois terços dos 
votos”. Similarmente em seu relatório sobre um membro, um comitê selecionado da Casa em 
1967 declarou:

 “A censura de um membro foi considerada apropriada em casos em que haja quebra de privilé-
gios da Casa. Há duas classes de privilégio: aquele afetando os direitos da Casa coletivamente, 
sua segurança, sua dignidade e a integridade de seus processos e outro afetando os direitos, a 
reputação e a conduta de seus membros individualmente”. 

 A maioria dos casos de censura envolveu o uso de linguajar inapropriado, as agressões físicas a 
outros membros ou os insultos à Casa por apresentação de resoluções ofensivas, mas, em cinco 
casos na Câmara e um no Senado (a partir de 1967), a censura foi baseada em atos corruptos de 
um membro da Câmara e de outro caso de censura no Senado, o qual foi baseado na não coope-
ração e no abuso dos comitês do Senado.

 ***
 Este poder arbitrário para punir por conduta irregular é garantido pela Constituição à Câmara 

dos Deputados, e seu exercício é apropriado quando um membro tenha sido culpado por con-
duta irregular relacionada às suas obrigações oficiais, não cooperação com comitês da Casa, ou 
atos não oficiais ou do tipo que provavelmente traga à Casa má reputação.

 Apesar de a Casa ter declarado e demonstrado, em precedentes, sua reticência em expulsar 
um membro por conduta irregular em legislatura anterior de conhecimento do eleitorado, a 
Casa não teve nenhuma compunção ou exerceu moderação similar ao expressar censura formal 
por tal comportamento irregular passado. Dessa forma, um comitê legislativo no 90o Congresso 
observou que “[...] o direito para censurar um membro por tais atos anteriores é apoiado por 
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precedentes claros em ambas as Casas do Congresso [...]”. Mais recentemente, adotou em suas 
regras um “estatuto de limitações” de ações, restringindo os Comitês de Padrões de investiga-
rem supostas violações de padrões de conduta quando tais violações retrocedem a mais de três 
legislaturas, “[...] a menos que o comitê determine que a suposta violação esteja diretamente 
relacionada a suposta violação em uma legislatura mais recente”.

 Consequências das Censuras
 Não há desqualificação ou consequência expressa determinada pelo Regimento da Casa após 

um membro ter sido “censurado”. A desonra política de ser formalmente e publicamente repre-
endido e desaprovado por seus colegas leva alguns membros do Congresso que enfrentaram 
censura potencial ou outra disciplina formal da Casa por comportamento inapropriado a renun-
ciar antes que qualquer recomendação ou ação fosse tomada.

 Apesar de não haver regras relacionadas às consequências de uma “censura”, os dois partidos 
políticos da Casa adotaram as próprias regras partidárias internas, as quais, nos últimos anos, 
geralmente, barraram aqueles membros censurados durante aquela legislatura da presidência 
de comitês e subcomitês. As regras político-partidárias de partidos na Casa podem ser alte-
radas por um partido em convenção partidária específica ou debate em si de acordo com as 
próprias regras. 

 Repreensão
 Antes da década de 70, na Câmara dos Deputados, embora houvesse algumas inconsistências, 

os termos “repreensão” e “censura” eram frequentemente considerados sinônimos e usados em 
conjunto em resolução. Em 1921, por exemplo, uma resolução adotada instruiu o presidente 
da Câmara a convocar o deputado Blanton, do Texas, à advocacia da Casa “e entregar a ele sua 
repreensão e censura”.

 A distinção mais formalizada na Casa, segundo a qual é considerado que uma repreensão en-
volve expressamente um nível menor de desaprovação de conduta de um membro do que uma 
“censura”, sendo assim reprovação menos severa pela instituição, é de origem relativamente re-
cente. O termo “repreensão” foi usado para indicar explicitamente reprovação menos severa da 
Casa em 1976 na exprobração de um membro por sua falha em revelar certos interesses pessoais 
em assuntos oficiais e aparente uso de seu cargo para favorecer interesses financeiros próprios. 
De acordo com o procedimento da Casa, uma resolução de “censura” envolverá geralmente 
advertência verbal, tal como leitura da resolução a ser executada pelo presidente da Casa ao 
membro na advocacia da instituição. No caso de “repreensão”, todavia, a resolução é meramente 
adotada por um voto da Casa com o membro “posicionando-se em seu assento” ou meramente 
implementada pela adoção de relatório do comitê.

 Oito membros da Câmara foram “repreendidos” pela totalidade da Casa por uma variedade de 
condutas irregulares, incluindo falha em revelar certos interesses pessoais em assuntos oficiais e 
aparente uso de seu cargo para favorecer interesses financeiros pessoais; deturpação de comitês 
investigativos; falha em relatar contribuições de campanha; conversão de contribuições de cam-
panha para uso pessoal e declarações falsas perante o comitê investigativo, declarações falsas 
em formulários de revelações financeiras; “voto-fantasma” e manutenção de pessoas na folha 
de pagamento oficial que não exerciam obrigações conformes com o pagamento; uso impróprio 
de influência política em questões administrativas para auxiliar cúmplice; falha em garantir que 
um membro afiliado a organização isenta do pagamento de imposto não fosse impropriamente 
envolvido em política partidária e fornecimento de informações incorretas, incompletas e não 
confiáveis para o Comitê de Investigação.

 Ao fazer o relatório recomendando uma “censura” ou uma “repreensão”, o Comitê de Regras de 
Conduta Oficial da Câmara pode também incluir nesse relatório recomendação para uma ação 
complementar, tal como multa, restituição ou pagamento de fundos, ou recomendações para a 
perda de antiguidade ou privilégios, quando tais ações forem consideradas apropriadas.

 Multa; Taxações Monetárias
 Em acréscimo às disciplinas mais tradicionais de censura, repreensão ou expulsão, a Câmara dos 

Deputados, como instituição, tem a autoridade de cobrar multas de membros da Casa relativas 
a matéria disciplinar. Esta autoridade parece ser incidental com respeito à expressa concessão 
constitucional de poder da Casa para que estabeleça as regras de seus procedimentos e puna 
seus membros por conduta irregular. Os Precedentes Deschler declaram expressamente que sob a 
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autoridade constitucional da Casa, no art. I, seção 5, § 2o, “Uma multa poderá ser cobrada contra 
um membro de acordo com sua autoridade constitucional para punir seus membros”. 

 O Comitê da Casa sobre Padrões observa expressamente, nas regras de seus comitês, que as 
sanções que ele venha a recomendar à Casa relativas a um membro incluam expulsão, censura, 
repreensão, recusa ou limitação de qualquer direito, privilégio ou imunidade do membro ou 
“multa”. A autoridade de cada Casa do Congresso para multar um de seus membros foi reco-
nhecida pela Corte Suprema in dicta Kilbourn vs. Thompson na qual a Corte observou que “[...] 
qualquer uma das Casas do Congresso tem o poder de punição por multa ou encarceramento 
[...]”, com relação a áreas em que ao Congresso foi expressamente concedida autoridade, tal 
como no ponto em que a Constituição expressamente outorga poder a cada Casa para que puna 
seus membros por conduta irregular.

 As multas com objetivos disciplinares na Casa, assim como no Senado, têm sido de ocorrência 
relativamente incomum. Os precedentes na Casa demonstraram que ela multou um membro 
em 1969 no valor de US$ 25.000,00 (vinte e cinco mil dólares americanos) a serem reembolsa-
dos automaticamente por desconto regular de certo montante de seus vencimentos por várias 
condutas de ofensa, incluindo uso indevido de apropriações do comitê oficial, folha de paga-
mento e despesas. 

 As multas e/ou taxações monetárias impostas em casos disciplinares parecem envolver o reem-
bolso ou a restituição de fundos usados impropriamente ou injustamente recebidos, ao contrário 
de multas que meramente ou estritamente têm o objetivo de punição e não estão necessariamen-
te ligadas a conduta ofensiva. Isso está coerente com a atual diretriz do Comitê de Regras de 
Conduta Oficial da Câmara concernente à recomendação de que uma “multa”, a qual o comitê 
observa “[...] estar apropriada, caso seja provável que a violação foi cometida para garantir be-
nefício financeiro pessoal”. Não aparenta ser, contudo, exigência constitucional ou institucional 
que tais multas estejam relacionadas a enriquecimento ilícito e mau uso de fundos; o Comitê 
sobre Padrões observou em suas regras que a diretriz concernente a multas e outras sanções re-
comendadas para a Casa expõe linhas gerais e não limita a autoridade do comitê de recomendar 
outras sanções.

 Suspensão
 Embora uma suspensão temporária seja tradicionalmente listada como uma das ações disci-

plinadoras que um corpo legislativo possa tomar contra um de seus membros, a Câmara dos 
Deputados nos últimos anos questionou sua autoridade de desqualificar ou mandatoriamente 
suspender um membro por simples maioria de votos. Tal suspensão mais provavelmente en-
volveria a proibição de um membro da Casa de votar ou trabalhar em questões legislativas 
ou inerentes ao cargo por um período particular. Embora não endereçasse uma suspensão es-
pecificamente, a Casa geralmente considerava a decisão de um membro de não votar em uma 
questão dentro de alcance arbitrário de outro membro individualmente, mesmo quando uma 
questão legislativa pudesse envolver interesses pessoais conflitantes, sob o regulamento da Casa 
III (1). Como observado nos regulamentos da Casa, a autoridade para exigir que um membro se 
desqualifique de votar tem sido tradicionalmente questionada, e tal recusa tem sido, portanto, 
tradicionalmente deixada à ponderação do próprio membro. 

 Para privar-se do voto e do comitê de trabalho especificamente, a Câmara dos Deputados, no 94o 
Congresso, adotou uma regra que estabelece um sentido para que os membros que tenham sido 
condenados por crime para o qual uma sentença de dois ou mais anos é imposta: “[...] deverão 
evitar participar de votações sobre qualquer questão na Casa ou em comitês como um todo [...]” 
até que tenha ocorrido reintegração administrativa ou judicial de sua presunção de inocência ou 
até que o membro seja reeleito. Os defensores dessa disposição notaram que a regra foi expressa 
de maneira arbitrária, porque acreditavam que, se a regra fosse obrigatória, ela então seria in-
constitucional já que privaria o distrito, no qual o membro fora eleito para representar, da sua 
representação na Casa.



Conclusão
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No Direito Comparado, em contrapartida a outras ciências natu-
rais, talvez não se consigam alcançar resultados dotados de ex-
cessivo rigor com relação a classificações em função da abstração 

do tema, embora se utilizem métodos científicos de exame. De todo modo, 
examinou-se a atuação dos Parlamentos norte-americano, espanhol, fran-
cês e brasileiro nos aspectos de mais relevância.

Em razão de os países em exame possuírem sistemas políticos 
diversos – a França, por exemplo, possui sistema político híbrido –,  
pode-se perceber que o funcionamento das Casas Legislativas difere 
quanto ao modo como tratam a elaboração e a aprovação das leis e o 
relacionamento com os outros Poderes – o Executivo e o Judiciário.

Pôde-se constatar ainda que cada um dos Parlamentos trata de 
modo diverso dos desvios de conduta dos membros integrantes do 
Parlamento: os Estados Unidos são a nação que possui regras mais de-
talhadas sobre o comportamento dos políticos, ao passo que o Brasil 
é o país em que as normas atinentes ao decoro parlamentar são mais 
subjetivas e menos detalhadas, o que dificulta as punições decorrentes 
de atos de falta de decoro parlamentar. Todos eles, porém, conferem 
algum tipo de imunidade a seus parlamentares, quando no exercício 
de suas funções.

Quanto ao processo legislativo, as quatro Casas estudadas, 
similar mente, possuem sistema complexo e, de algum modo, simi-
lar no que concerne ao recebimento, à elaboração e à aprovação de 
leis. Ambas as Casas de cada Estado, correspondentes ao Senado e 
à Câmara dos Deputados do Brasil, participam de todas as fases do 
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processo legislativo e definem diversas etapas de discussão e votação 
dos projetos de lei antes de serem aprovados ou não. Todas visam, de 
maneira geral, instituir normativos que contribuam para melhorar a 
qualidade de vida da população e criar condições para se constituir 
uma sociedade mais justa e igualitária.
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