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Apresentação

Esta segunda edição do livro versa sobre a descrição dos parlamentos 
do Brasil, da Espanha, dos Estados Unidos da América, da França, acres-
cida da descrição dos parlamentos da Inglaterra e do Japão. Intenta ofertar 
informações que possam subsidiar o estudo e a consulta acerca de tema de 
inconteste relevância. 

Admite-se como adequado que, para melhor compreenderem-se os 
meandros da função legislativa, bem como a atuação do Poder Legislativo 
brasileiro, o melhor caminho é entender como agem os Legislativos 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 a aprovação. 

Nos outros estados aqui enfocados, também estão definidos tanto o 
funcionamento quanto o processo legislativo. Da comparação destes com 
o brasileiro, conclui-se haver algumas distinções entre o Poder Legis-
lativo de cada país, o que certamente pode enriquecer o conhecimento 
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 Legisla-
tivo dos países selecionados. Pretende-se assim desenhar a estrutura dos 
órgãos responsáveis pela elaboração e pela sanção das leis que interferem 
diretamente na vida dos cidadãos, sem a pretensão de analisar os dados 
em profundidade.

Com as informações selecionadas e expostas, espera-se que tanto 
leigos quanto estudiosos, estudantes de direito, juristas e até políticos 
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tenham a exata noção de como funcionam as casas legislativas e como 
se configura o processo legislativo, desde a apresentação do projeto até a 
aprovação da norma.

Nesse sentido, a fluência, a padronização e 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 constitui 
ciência exata, procurou-se oferecer informações em quantidade neces-
sária à compreensão e à percepção de que é essencial a qualquer regime 
efetivamente democrático contar com a presença de um Legislativo forte 
e cônscio de seu papel e de sua responsabilidade no equilíbrio dos três 
poderes, preconizado por Montesquieu.

JOÃO CARLOS MEDEIROS DE ARAGÃO
Abril de 2017.
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Introdução

Já na Grécia Antiga, os intelectuais sentiam necessidade de comparar o 
direito vigente com o de outras cidades-estado. Aristóteles, para escrever 
o livro Política, examinou diversas constituições, enquanto os decênviros 
romanos só elaboraram a Lei das Doze Tábuas após estudar as institui-
ções gregas.

Séculos mais tarde, na Idade Média, comparava-se o Direito Canônico 
ao Romano, embora apenas no século XX tenha sido sistematizado o direito 
comparado como ciência, em razão, sobretudo, da multiplicidade de orde-
namentos jurídicos estatais, da independência política e das conexões com 
ordenamentos estrangeiros. Com o método comparativo, podem-se veri-
ficar contrastes e semelhanças que embasam a comparação jurídica. Nesse 
sentido, o conhecimento das distintas instituições jurídicas contribui 
sobremaneira para que o jurista possa identificá-las e compará-las.

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 ambiental. 
A comparação pode servir para alcançar fins diversos, tais como apontar 
diferenças e similaridades, aprimorar os próprios institutos jurídicos, 
conhecer melhor a estrutura estatal.

O direito comparado, como ciência, possui métodos próprios e busca 
construir, científica, objetiva e sistematicamente, regras e princípios por 
meio da comparação. O estudioso dessa área procura identificar os ordena-
mentos de diferentes sistemas e compará-los, para compreender o universo 
jurídico no qual se desenrola o processo de globalização. Essa ciência não 
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representa, portanto, mera referência a legislações estrangeiras, mas com-
para direitos e não somente leis.

O conhecimento comparado pretende oferecer marcos de referência 
para subsidiar a análise dos institutos estudados nos ordenamentos sele-
cionados, esclarece conceitos fundamentais sobre a forma de atuação 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 tor-
na-se complexo, uma vez que, para entender os diferentes modelos insti-
tucionais, há primeiramente que se tentar entender o verdadeiro ânimo 
dos responsáveis por propor e elaborar determinados princípios e normas 
que regem a organização jurídica de um Estado. Para isso, é necessário 
primeiramente conhecer e entender a história das instituições legisla-
tivas a serem comparadas, a fim de identificar sua estrutura interna, sua 
constituição, seus mecanismos de funcionamento. A partir daí, então, 
pode-se compreender sua relação com outras estruturas legislativas.

Este trabalho aborda descritivamente, por intermédio da perspectiva 
do direito comparado, as atribuições e o funcionamento dos parlamentos 
do Brasil, da Espanha, da França, da Inglaterra, do Japão e dos Estados 
Unidos, e estabelece elos e contrastes entre esses modelos mediante o 
estudo e o entendimento de como atua o Poder Legislativo nesses países. 
Por fim, não pretende aprofundar a análise de cada modelo institucional, 
mas oferecer visão panorâmica de cada um deles, para que se possa 
entender a própria constituição do Legislativo brasileiro. 
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1.1 Brasil – Congresso Nacional
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 Câmara 
dos Deputados, em decorrência da forma de estado adotada pelo país: o 
federalismo. O Senado, cujos integrantes são eleitos pelo sistema majoritário, 
representa os estados-membros, ao passo que a Câmara dos Deputados, cujos 
membros são eleitos pelo sistema proporcional, representa o povo.

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 promul-
gação da Emenda Constitucional 50, de fevereiro de 2006 (EC 50/2006), fun-
cionava de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro.

Cada período é denominado período legislativo, e o ano é identificado 
como sessão legislativa ordinária. A legislatura corresponde a quatro 
anos, durante os quais o Congresso se reúne, que coincidem com o man-
dato de deputado federal. As reuniões fora dos períodos legislativos efe-
tuam-se mediante convocação extraordinária, ocasião em que se instala 
a sessão legislativa extraordinária.

O presidente do Senado Federal também exerce a função de presidente 
do Congresso Nacional. Na sucessão presidecial, o presidente da Câmara 
dos Deputados é o terceiro, e o do Senado Federal, o quarto.

1.1.1 Histórico
A Constituição do Império do Brasil de 1824 conferiu o Poder Legisla-

tivo 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. 
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Na fase da República, formada segundo o modelo presidencialista nor-
te-americano, suprimiu-se do Legislativo (denominado então Congresso 
Nacional) o direito de demitir o Ministério e estabeleceu-se que a legis-
latura duraria três anos. Ademais, foi abolido o caráter vitalício dos inte-
grantes do Senado, que passaram a cumprir mandato de nove anos, com 
três senadores eleitos por estado.

A Constituição de 1934 ampliou o mandato dos deputados para quatro 
anos e criou o deputado corporativista (representante eleito por orga-
nizações profissionais). O Senado (chamado Senado Federal) recebeu a 
missão de coordenar os demais poderes constituídos; em seguida, reduziu 
o mandato dos senadores – dois eleitos por estado – para oito anos.

Com o Estado Novo, o regime ditatorial fechou o Congresso, ainda que 
a Constituição de 1937 houvesse disposto sobre o Parlamento Nacional –  
formado pela Câmara dos Deputados e pelo Conselho Federal (este repre-
sentando os estados). Na prática, o Poder Legislativo foi totalmente trans-
ferido ao presidente da República, o qual o exercia por “decretos-lei” 
(art. 180).

Na vigência da Constituição de 1946, resgataram-se as denomina-
ções de Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, e 
atribuíram-se mandatos de quatro anos para deputados e oito para sena-
dores. Além disso, por viger durante período democrático, possibilitou ao 
Legislativo atuar de forma independente, com poderes amplos tais como 
votar o orçamento, convocar ministros, propor e votar leis.

Em 1964, 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 parcela das funções 
do Legislativo.

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), qualificada como Constituição 
cidadã, restabeleceu o poder legislativo do Congresso Nacional. Demo-
craticamente, o Congresso voltou a exercer na plenitude as prerrogativas 
legislativas e fiscalizadoras.

Embora as constituições brasileiras republicanas tenham preconizado 
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.

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 lusitana para o país. 
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As eleições dos primeiros deputados do Brasil ocorreram com atraso e 
obedeceram ao decreto e às instruções expedidas em 1821. As províncias 
brasileiras na época – então reino americano unido à Monarquia portu-
guesa – escolheram seus representantes para as Cortes Gerais, Extraordi-
nárias e Constituintes da Nação Portuguesa. Foram eleitos 97 deputados 
(incluindo suplentes), procuradores e delegados, mas somente 51 parla-
mentares compareceram às Cortes Constituintes.

Os primeiros parlamentares do Brasil a chegar a Lisboa foram os de 
Pernambuco, que 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 o Monsenhor Francisco Moniz Tavares, 
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 partir daí, 
chegaram e tomaram posse os demais constituintes das outras provín-
cias brasileiras. Os entraves, em lugar de arrefecerem o ânimo dos polí-
ticos brasileiros, estimularam-nos a defender ativamente os interesses da 
América, com pronunciamentos até audaciosos. 

Após o “Dia do Fico”, em janeiro de 1822, formalizou-se a separação 
entre Brasil e Portugal. Em 3 de junho, expediu-se decreto que deter-
minou a convocação da Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa, for-
mada 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 eleição de deputados à Assembleia Geral, 
Constituinte e Legislativa do Reino do Brasil, convocada para 1823.

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

1.1.2 Estrutura e composição atual
O Poder Legislativo cumpre papel imprescindível à sociedade do país, 

visto que desempenha três funções primordiais para consolidação da 
democracia: representar o povo brasileiro, legislar sobre assuntos de inte-
resse nacional e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. 

O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto 
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal (art. 44, CF/88). 

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

Os membros do Congresso, qualificados como congressistas ou parla-
mentares, são os senadores e os deputados. A remuneração de ambos é idên-
tica. O órgão diretor do Congresso Nacional é a Mesa, composta por membros 
da Mesa tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados na seguinte hie-
rarquia: 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 Câmara; o 2º secretário, o 2º secre-
tário do Senado; o 3º secretário, o 3º secretário 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 
fiscalizatórias previstas na Constituição Federal, no regimento interno 
de cada Casa ou no ato de criação da comissão.

Procura-se garantir a representação de partidos e blocos parlamentares 
no momento da composição de cada comissão. No cumprimento de suas 
funções básicas – elaboração de leis e acompanhamento de ações adminis-
trativas na esfera do Poder Executivo –, as comissões promovem debates e 
discussões com participação da sociedade sobre temas do interesse desta. 
Podem ser da seguinte natureza: comissões permanentes; mistas; mista de 
planos, orçamentos públicos e fiscalização; representação brasileira do par-
lamento do MERCOSUL; temporárias; parlamentares de inquérito (CPIs e 
CPMIs); especiais; externas, além dos grupos de trabalho. 

Destacam-se as comissões parlamentares de inquérito (CPIs), as quais 
podem ser criadas pela Câmara dos Deputados, pelo Senado ou pelo Con-
gresso, para apurar certos fatos. A CPI possui poderes de investigação 
próprios de autoridades judiciais, bem como outros previstos nos regi-
mentos do Congresso. Se pertinentes, as conclusões da CPI são encami-
nhadas ao Ministério Público para instauração de processo.

1.1.2.1 Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados integra o Poder Legislativo brasileiro. 
Compõe-se de 513 deputados, eleitos mediante voto proporcional para 
mandato de quatro anos. De acordo com a Constituição Federal, a idade 
mínima para se candidatar a deputado federal é, atualmente, de 21 anos.
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Segundo a Assessoria de Imprensa da Casa (Portal da Câmara), conforme 
dados de fevereiro de 2016, há 3.258 servidores concursados, 1.571 servidores 
em cargos de natureza especial (CNEs), os quais atuam principalmente junto 
à Mesa Diretora, às comissões e às lideranças partidárias, e 10.772 secretários 
parlamentares, que trabalham nos gabinetes dos deputados.

A Câmara, autêntica representante do povo brasileiro, exerce ativi-
dades que viabilizam a satisfação dos anseios da população, mediante dis-
cussão e aprovação de propostas referentes às áreas econômicas e sociais, 
como educação, saúde, transporte, habitação, entre outras. Nessa tarefa, 
zelam para que os Poderes da União façam correto emprego dos recursos 
arrecadados da população com pagamento de tributos. Compõe-se de 
representantes de todos os estados e do Distrito Federal, o que resulta em 
um Parlamento com diversidade de ideias, revelando-se casa legislativa 
plural, a serviço da sociedade brasileira.

Como representação federal, a quantidade de cadeiras é distribuída 
segundo a população de cada estado, conforme apura, no senso, o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatítica (IBGE). A proporcionalidade, 
contudo, limita-se ao mínimo de oito e ao máximo de setenta deputados 
por estado. Essa semiproporcionalidade 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.

O  presidente  é o representante da Câmara dos Deputados, quando 
esta se pronuncia coletivamente, e o supervisor dos trabalhos e da ordem 
interna. O cargo é exclusivo de brasileiro nato. A principal competência é 
fixar a pauta de proposições a serem analisadas e votadas pelo Plenário. 
Além disso, substitui o presidente da República e integra o Conselho da 
República e o Conselho de Defesa Nacional. 

A Câmara elege seu presidente em 1º de fevereiro, data definida na 
Constituição, independentemente do dia da semana. Os procedimentos de 
eleição são diferentes para Câmara e Senado. Os candidatos a presidente 
da Câmara devem registrar candidatura na Secretaria Geral da Mesa até 
as 17h. Inicia-se a votação às 18h, com discurso opcional de até quinze 
minutos de cada candidato. Os deputados votam eletronicamente e, 
depois de finda a votação, os votos são apurados. Se um dos concorrentes 
obtiver, no mínimo, 50% mais um dos votos dos presentes, estará eleito. 
Caso contrário, haverá segundo turno com os dois finalistas. Depois de 
eleito, o presidente assume o cargo imediatamente e comanda a apuração 
dos votos para os demais cargos. 
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1.1.2.2 Senado

O Senado Federal representa a Câmara Alta do Congresso Nacional bra-
sileiro. Foi instituído com a primeira Constituição do Império, outorgada 
em 1824. Inspirou-se na Câmara dos Lordes da Grã-Bretanha. Com a Repú-
blica, porém, adotou-se modelo similar ao do Senado dos Estados Unidos.

Atualmente, o Senado Federal conta com 81 membros. Os senadores, 
em número de três por estado e pelo Distrito Federal, são eleitos entre 
brasileiros maiores de 35 anos no exercício pleno dos direitos políticos. 
O mandato é de oito anos, com reeleição ilimitada, embora as eleições 
ocorram de quatro em quatro; assim, renovam-se, alternadamente, um 
terço e dois terços da representação dos estados e do Distrito Federal. 
As eleições para senador são realizadas junto com as para presidente 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 possibilidade de ree-
leição na mesma legislatura.

Cada senador é eleito com dois suplentes. As 27 unidades da Federação 
(26 estados e Distrito Federal) possuem a mesma representatividade. Eles 
representam os estados e não a população, o que resulta na desproporcio-
nalidade em relação ao número de habitantes de cada estado. Sua função 
é representativa.

O Senado possui hoje 2.565 funcionários tercerizados e cerca de 6.000 
servidores públicos (de carreira). 

1.2 Espanha – Cortes Generales

1.2.1 Histórico
A Carta de Cádis originou-se de mudanças sociais advindas da 

expansão 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 Juntas, 
depois reunidos na Junta Suprema Central Governativa, a sociedade 
nacional sentiu necessidade de reconstruir o Estado espanhol. Duas pro-
postas para isso foram apresentadas: uma, por Gaspar Melchor de Jovel-
lanos, defendia o retorno da Monarquia Absoluta; outra, de cunho liberal, 
sugeria a promulgação de uma constituição para a Espanha bem como a 
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modernização das estruturas políticas e administrativas espanholas, fun-
dada nos ideais iluministas e racionalistas. A última 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 na época, as Cortes só conseguiram 
reunir-se pela primeira vez em 24 de setembro de 1810, no atualmente 
denominado Teatro de Las Cortes, com a seguinte composição: 90 ecle-
siásticos, 56 juristas, 30 militares, 14 nobres, 15 catedráticos, 49 altos 
funcionários, 8 comerciantes e 20 sem profissão definida. Os trabalhos, 
porém, não avançaram por conta das investidas das forças francesas. As 
Cortes somente conseguiram promulgar a outra Constituição 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 aprovados no mundo e o primeiro na Penín-
sula Ibérica. Precederam-na a Constituição Corsa (1755), a Constituição dos 
Estados Unidos da América (1767) e a Constituição Francesa (1791). Foi deno-
minada La Pepa, pois sua promulgação coincidiu com o dia de São José.

As Cortes ratificaram quase imediatamente os princípios fundamen-
tais que orientariam a elaboração da Constituição – soberania popular 
(reside no povo, não no rei); legitimidade dinástica de Fernando VII de 
Espanha como chefe de Estado; separação e harmonia de poderes; inviola-
bilidade dos deputados durante o mandato. Aprovaram, em curto espaço 
de tempo, complexo texto constitucional, com 384 artigos, 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 este à Espanha, embora tivesse jurado respeitar a Cons-
tituição espanhola. Foi restaurada por dois períodos: de 1820 a 1823, no 
decorrer do Trienio Liberal, e de 1836 a 1837, lei transitória durante a 
elaboração da Constituição Espanhola de 1837. Embora vigente por curto 
período, a Constituição de Cádis influenciou significativamente o cons-
titucionalismo espanhol (bem como o português e o latino-americano).

A Carta Magna espanhola de 1812 não representou ato revolucionário, 
tampouco ruptura com o passado. Todas as normas e diretrizes resul-
taram 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 iniciaram-se com procissão cívica, missa e 
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exortação, proferida aos deputados reunidos pelo presidente da Regência, 
o bispo de Ourense.

Após a Constituição de Cádis, as Cortes Constituyentes, em 9 de 
dezembro de 1931, promulgaram a Constituição Espanhola de 1931, 
depois das eleições, no mesmo ano, originárias da proclamação da 
Segunda República Espanhola. O texto vigorou até o final da Guerra Civil 
Espanhola, em 1939, e foi reconhecido ao longo da ditadura franquista. 
Em 1978, entrou em vigor a atual Constituição Espanhola, resultado do 
processo político denominado Transição Espanhola, que constitui a lei 
fundamental da organização jurídica espanhola.

Quanto ao histórico do Congresso dos Deputados, sua origem remonta ao 
Estatuto Real de 1834, outorgado pela Rainha Dona María Cristina, regente 
durante a menoridade da Rainha Isabel II. Quando o Congresso foi estabe-
lecido, as Cortes Generales foram divididas em dois poderes: o de Repre-
sentantes do Rei e o de Procuradores do Reino. O de Procuradores do Reino 
detinha caráter 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 Ildefonso, o qual forçou a Regente a sancioná-la, pela pri-
meira vez o nome de Congreso de los Diputados foi atribuído à Câmara 
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 que o Senado no que con-
cerne a forças armadas, contribuições, crédito público e controle político 
de membros governamentais.

O Senado tem a mesma origem que o Congreso de los Diputados, qual 
seja, o Estatuto Real de 1834, outorgado pela rainha María Cristina. 

A  Constituição de 1837 usou pela primeira vez a denominação de 
Senado para a Câmara Alta das Cortes Gerais. O primeiro presidente foi 
José María Moscoso de Altamira Quiroga, Conde de Fontao.

Nas seguintes Constituições espanholas, de 1845, 1856, 1869 e 1876, o 
Senado atuou como Câmara Colegisladora, similarmente ao Congreso de 
los Diputados, exceto em questões das forças armadas, das contribuições e 
do crédito público. Ademais, em determinadas ocasiões, foi-lhe destinada 
a faculdade de julgar os membros do Governo acusados pela Câmara Baixa.
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1.2.2 Estrutura e composição atual

1.2.2.1 Cortes Generales

As Cortes Gerais (Cortes Generales) são o órgão constitucional do 
Estado espanhol (Poder Legislativo). Constituem-se e regulam-se pelo 
Capítulo Primeiro do Título III da Constituição Espanhola (CE) de 1978: 
representam o povo espanhol. Possuem composição bicameral: o Senado 
e o Congreso de los Diputados. 

1.2.2.2 Congreso de los Diputados

O Congresso dos Deputados, reputado como Câmara Baixa das 
Cortes Generales, é composto pelo mínimo de 300 e pelo máximo de 400 
deputados. Atualmente, em cumprimento à Ley Orgánica del 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 cadeiras, passível de ser 
aumentada em função da população. 

Cada uma das cidades autônomas Ceuta e Melilla, não enquadradas 
em qualquer província, formam uma circunscrição representada por um 
deputado. A Lei Orgânica do Regime Eleitoral Geral prevê a aplicação de 
correções, para evitar fracionamentos das circunscrições, inconvenientes 
à estabilidade da Câmara e do governo que dela dependa, ainda que a 
eleição seja proporcional a cada região. 

A eleição dos deputados à Corte Geral espanhola configura-se como ato 
de representação popular essencialmente político – nele são protagonizados 
relevantes debates e votações relativos à vida pública do país. Os deputados 
cumprem mandato de quatro anos, após a sua eleição ou a data de dissolução 
da Câmara, que pode ocorrer concomitantemente à do Senado.

As atribuições conferidas ao Congresso dos Deputados pela Consti-
tuição, sem ingerência do Senado, representam a essência do caráter polí-
tico: compete ao Congresso dos Deputados aprovar e rejeitar projetos de 
lei propostos por eles e pelo Governo. O voto dos deputados é pessoal e 
indelegável. Tal autonomia dessa casa legislativa é regulada por leis cons-
titucionais aprovadas em 1982, as quais dispõem também sobre a estru-
tura do Congresso dos Deputados. 

Há sete grupos no Congresso (dados de janeiro de 2017):

 �  Grupo Parlamentar Popular no Congresso;
 �  Grupo Parlamentar Socialista;
 �  Grupo Parlamentar Catalão de Democracia e Liberdade;
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 �  Grupo Parlamentar Basco (EAJ-PNV);
 �  Grupo Parlamentar Misto;
 �  Grupo Parlamentar de Cidadãos;
 �  Grupo Parlamentar de Podemos.

1.2.2.3 Senado

O Senado, considerado a Câmara Alta das Cortes Generales, consti-
tui-se de 266 membros, dos quais 208 diretamente eleitos pelo povo e 
58, pelos legisladores regionais. Assim como os deputados, os senadores 
cumprem mandato de quatro anos. Essa Casa, de representação territo-
rial, segundo o artigo 69.5 da Constituição, simboliza o órgão constitu-
cional representante dos espanhóis.

O Senado espanhol tem seis grupos:

 �  Grupo Parlamentar Popular no Senado;
 �  Grupo Parlamentar Socialista;
 �  Grupo Parlamentar Catalão no Senado (democracia e liberdade);
 �  Grupo Parlamentar da Esquerda Republicana;
 �  Grupo Parlamentar Basco no Senado (Eaj-Pnv);
 �  Grupo Parlamentar Misto.

1.3 Estados Unidos da América – 
Congresso Norte-americano 

1.3.1 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, é consi-
derado um dos quatro documentos fundadores da Nação americana. 

Verificou-se, entretanto, que o disposto nos Artigos da Confederação 
era ineficaz, o que suscitou ação por parte do Congresso – a realização de 
convenção constitucional em 1787. À exceção de Rhode Island, os demais 
estados americanos anuíram em enviar representantes 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 membros 
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 representação 
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no Congresso se baseasse na população dos estados. Em função de tal 
possibilidade, os estados com menor densidade populacional optaram por 
defender o Plano de New Jersey, o qual lutava pelo Congresso unicameral, 
com representação igualitária dos estados. 

Os representantes, por fim, acordaram em eleger o denominado Com-
promisso de Connecticut, ou “O Grande Compromisso”, segundo o qual o 
número de membros por estado na Câmara dos Representantes se basearia 
na população de cada um, enquanto, no Senado, cada estado contaria com 
o mesmo número de membros. Em 1788, ratificou-se a Constituição pelo 
número de estados (nove de treze), que passou a vigorar em 4 de março de 
1789. A primeira sessão legislativa na Câmara dos Representantes ocorreu 
em 1º de abril de 1789. A intenção era criar uma “Câmara Popular”, com deci-
sões 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 metade 
do século XIX, pois não concordavam em assuntos polêmicos, notada-
mente 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 Representantes defendia os 
interesses do norte dos Estados Unidos. O mesmo não ocorria no Senado, 
uma vez que a regra era a representação igualitária por estado.

Na fase seguinte, primeiras décadas do século XIX, novos estados pas-
saram a compor os Estados Unidos, com o aumento da área territorial do 
país. Os sulistas, com o fito de tentar equilibrar o poder político no Con-
gresso, 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 con-
federados 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 presi-
dente. 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 signifi-
cativo desenvolvimento econômico; houve expressivas divisões políticas 
no eleitorado americano – tanto republicanos como democratas conquis-
taram 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 
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sua influência nas principais decisões políticas do país, sustentada pelo 
termo de ofício do republicano Thomas Brackett Reed, cognominado de 
czar. Ele buscou concretizar o pensamento de que “[...] o melhor sistema é 
ter um partido governando e o outro partido observando”. 

A liderança da Câmara, amparada no termo de ofício do republicano 
Thomas Brackett Reed, manteve-se ao longo desse período, ocasião em 
que se instituíram as posições de líder majoritário e minoritário. O líder 
minoritário comandava o partido 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 
Cannon. O presidente da Câmara passou a liderar o influente Comitê de 
Regras da Câmara dos Representantes, bem como a indicar membros para 
outros comitês da casa legislativa. 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 mais de dois terços das cadeiras da Casa. Já na década seguinte, 
republicanos e democratas revezaram-se no poder na Câmara. Os demo-
cratas, todavia, após vencer as eleições de 1954, controlaram a Câmara 
pelos 40 anos seguintes.

Na década de 1970, a instituição sofreu reformas primárias, o que 
aumentou o poder dos componentes de seus comitês e sedimentou o 
direito de os líderes de partidos políticos na Casa escolherem alguns 
membros desses comitês. As ações visavam restringir o poder e a habili-
dade de pequeno número de membros idosos – por isso, mais conserva-
dores – de obstruir a passagem de legislação reprovada por eles (constan-
temente liberal).

No mesmo decênio, o partido majoritário na Câmara aumentou seu 
poder no programa legislativo, seguido também do aumento expressivo 
dos poderes dos líderes dos partidos políticos e do presidente da Casa. 
Os republicanos só retornaram ao poder na Câmara dos Representantes 
em 1995, com o presidente Newt Gingrich, que implantou uma série de 
reformas, entre as quais a redução de três para dois anos do termo de 
ofício dos membros dos comitês da instituição.
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1.3.2 Estrutura e composição atual

1.3.2.1 Câmara dos Representantes

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, ou Casa 
dos Representantes, considerada como Câmara Inferior, constitui uma 
das duas Câmaras do Congresso americano. O presidente é responsável 
pelas sessões que são realizadas nessa casa legislativa. 

De acordo com o artigo I da Constituição Americana, o número de 
membros por estado na Câmara varia segundo a população deste, com 
base em estimativas do último censo oficial americano, realizado a cada 
dez anos (o último ocorreu em 2010). Cada estado, independentemente de 
sua população, possui um representante, no mínimo. 

A partir da eleição de 2014, esta é a composição da Câmara de Repre-
sentantes: 56,55% dos membros pertenciam ao Partido Republicano – 246 
representantes; 43.22% do Partido Democrata – 188 representantes – e 
um membro sem filiação partidária.

A única ressalva, definida constitucionalmente (art. I, Seção 2), é que 
cada membro não pode representar menos que trinta mil pessoas. Desde 
1911, com a aprovação da Lei Pública 62-5, o tamanho da Câmara 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 exemplo, que atualmente possui 
direito a 53 membros na Câmara, está dividida em 53 distritos. Os mem-
bros representam diretamente seus distritos, pois são eleitos pela comu-
nidade destes. 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 aumento 
populacional do estado em relação a outros. A Califórnia, até 2001, pos-
suía 51 representantes e passou a ter direito a 53, depois da publicação 
do censo de 2000, que registrou significativa expansão demográfica na 
região. O estado pode também ver reduzida sua cota de membros, caso 
haja retração na densidade populacional. A redistribuição dos distritos 
ocorre após a divulgação de novo censo. Cada estado pode reorganizar os 
limites dos distritos quando quiser. 

Os representantes da Câmara norte-americana, eleitos pela população 
eleitoral dos respectivos distritos, cumprem mandato de dois anos. As 
eleições acontecem a cada ano par, na primeira terça-feira de novembro. 
Os partidos Republicano e Democrata definem os candidatos que con-
correrão em pleitos partidários realizados meses antes da eleição para 
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a Câmara. Há ainda regras que demarcam a participação de candidatos 
de outros partidos e sem partido político, as quais variam de estado para 
estado. O vencedor da eleição é aquele com a pluraridade dos votos, sem 
simbolizar necessariamente a 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 artigo II, Seção 2, prescreve 
três qualificações para os representantes: ter ao menos 25 anos de idade, 
ser cidadão americano, e habitante do estado que representa, na época das 
eleições. Não é obrigatório, entretanto, que o candidato resida no distrito do 
qual seja mandatário. As qualificações de idade e cidadania para os repre-
sentantes da Câmara são menos rigorosas que aquelas para os do Senado.

A Décima Quarta Emenda da Constituição determina que qualquer polí-
tico do Governo americano ou de qualquer estado que faz o Juramento da 
Constituição – obrigatório para eles – e posteriomente participa de rebeliões 
ou auxilia inimigos dos Estados Unidos estará automaticamente desquali-
ficado para se tornar membro. A Emenda permite, no entanto, que dado 
membro desqualificado por traição sirva na Câmara, se dois terços ou mais 
dos representantes da Casa 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 dos comitês são sempre membros 
do partido majoritário, mas todos devem ser eleitos para tais cargos.

Quanto à estrutura, a Câmara dos Representantes utiliza comitês (e sub-
comitês) para diversos fins. Os membros dos comitês são sempre represen-
tantes (até senadores). A escolha dos membros de um comitê fica a cargo 
dos representantes da Câmara, por votação. Na prática a escolha recai nos 
partidos políticos da Câmara, os quais comumente preferem indicar os de 
maior experiência política. Cada partido pode contar com certo número de 
assentos, que varia consoante o número de membros na Câmara.

Grande parte dos trabalhos é realizada por vinte comitês fixos, cada 
um com responsabilidade sobre dado campo específico, como agricultura 
ou relações internacionais. Cada um deles estuda e propõe emendas a leis 
da respectiva responsabilidade. Os comitês fixos podem igualmente blo-
quear leis e emendas antes que sejam examinadas, debatidas e votadas 
pelo Senado, planejar departamentos e agências do Executivo, realizar 
audições, entrevistar testemunhas e coletar evidências.
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Há ainda o Comitê Permanente da Inteligência da Câmara dos Repre-
sentantes, que não é fixo, e os comitês conjuntos, com membros tanto da 
Câmara quanto do Senado. Comitês conjuntos não detêm poder de propor 
ou aprovar leis ou emendas; assim, seu poder é menor que o dos comitês 
fixos. Alguns comitês conjuntos vistoriam órgãos governamentais inde-
pendentes; outros realizam estudos.

 Os presidentes dos comitês eram escolhidos essencialmente pela expe-
riência política e pela idade. Alguns senadores de mais idade, portanto, 
mantiveram-se como presidentes de comitês, embora com problemas de 
saúde ou mentais. Hoje, a presidência de determinado comitê é definida 
por eleição, ainda que a experiência seja atributo fundamental na escolha. 

1.3.2.2 Senado

O Senado norte-americano constitui corpo político mais deliberativo 
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, no artigo 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 rea-
lizadas eleições a cada dois anos com o fito de se escolher aproximadamente 
um terço das cadeiras do Senado. Em comparação com o mandato dos mem-
bros da Câmara dos Representantes, o dos senadores é mais longo, embora 
o número deles seja menor. Na maioria dos casos, os senadores representam 
mais habitantes por estado do que os membros da Câmara. 

A composição atual do Senado norte-americano é a seguinte: 44 sena-
dores pertencem ao Partido Democrata; 54, ao Partido Republicano; 2 são 
independentes – um não possui filiação partidária no Senado (embora ofi-
cialmente democrata) e outro não possui filiação partidária; ambos anuíram 
em representar o Partido Democrata. 

Compete ao vice-presidente dos Estados Unidos da América presidir as 
sessões do Senado. Por não ser senador, não detém direito de voto, ainda que 
dê o voto de Minerva quando houver empate nas votações (art. I, Seção 3). 

Quando eleito, o senador servirá na Casa até o fim de seu mandato, salvo 
nos casos de morte, expulsão ou renúncia. 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 
logo após a vacância. Elas podem ocorrer concomitantemente à próxima 
eleição nacional para Senador, exceto se a votação for para eleger a segunda 
cadeira de senador para o estado, situação em que a eleição especial acon-
tecerá separadamente. Quanto ao mandato do político escolhido na eleição 
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especial, corresponderá ao tempo que restar do mandato do senador que 
deixou a cadeira vaga, e não a novo período de seis anos. 

As eleições para o Senado são realizadas nos anos pares (primeira 
terça-feira 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 candidatos 
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 – é 
reconhecido como vencedor das prévias naquele estado, salvo na Loui-
siana e no estado de Washingtom, em que haverá uma segunda votação se 
nenhum candidato alcançar a maioria dos votos. Nesse caso, concorrerão 
os dois candidatos com mais votos. 

O partido com maioria das cadeiras do Senado é considerado majo-
ritário, enquanto a agremiação com número de cadeiras imediatamente 
inferior ao da maioria será denominado minoritário. Caso dois ou mais 
partidos empatem em número de cadeiras no Senado, a definição do par-
tido majoritário estará atrelada à filiação partidária do vice-presidente.

No que concerne às qualificações pessoais exigidas para o cargo de 
senador (art. I, Seção 3, da Constituição norte-americana), são elas: ter 
ao menos trinta anos de idade, ser cidadão norte-americano há pelo 
menos nove anos e ser habitante do estado pelo qual concorre na época 
das eleições para o Senado. As exigências para senador relativas a idade 
e cidadania são mais rígidas que as de membro da Câmara, uma vez que, 
segundo James Madison, “as responsabilidade 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 importantes 
que os membros da Câmara dos Representantes; participam inclusive de 
mais comitês e possuem mais direitos que a maioria dos trabalhadores 
nacionais. O senador com mais tempo de experiência no Senado é deno-
minado “senador sênior”, ao passo que aquele com menos tempo é cha-
mado 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 membros da Câmara.
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Assim como ocorre na Câmara dos Representantes, o Senado vale-se 
de comitês e subcomitês para diversos fins, incluindo a revisão das ini-
ciativas do Poder Executivo. Os membros dos comitês são sempre sena-
dores (e, em determinadas situações, membros da Câmara). Em tese, os 
senadores, em votação, elegem os membros que comporão os comitês; 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 respectivo número de membros na Casa. Habitualmente, 
os componentes dos comitês são escolhidos por sua experiência política. 

Existem, no Senado, vários tipos de comitês: 20 comitês fixos, 68 sub-
comitês e 4 comitês mistos, que executam a maior parte dos trabalhos 
legislativos, responsabilizando-se por campos específicos, como finanças 
públicas ou relações internacionais. Esses comitês fixos podem ainda pla-
nejar os departamentos e as agências do Poder Executivo, realizar audi-
ções, entrevistar testemunhas e coletar evidências em determinados pro-
cedimentos investigativos da Casa. O Senado conta também com outros 
comitês, denominados especiais ou selecionados, que não são permanentes, 
pois criados para atingir determinado objetivo, como, por exemplo, pro-
ceder a investigações. Dentre estes encontram-se o Comitê Selecionado de 
Ética e o Especial do Envelhecimento. Extinguem-se ao alcançar as metas 
propostas. Além desses, há os comitês conjuntos, com membros tanto do 
Senado como da Câmara, com poderes significativamente menores que os 
dos comitês fixos. Podem vistoriar órgãos governamentais independentes, 
realizar estudos, mas não propor ou aprovar leis ou emendas.

Até 1975, selecionavam-se os presidentes dos comitês basicamente 
pela experiência política e pela idade. Por conseguinte, alguns sena-
dores idosos mantiveram-se no cargo de presidente de comitê, conquanto 
sem condições físicas ou mentais de exercer a função. Em 1975, houve 
mudança nas regras, vigentes até 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 dos comitês continuam a 
ser extensivos, como será explicado em módulo específico. 

1.4 França – Parlamento Francês

1.4.1 Histórico
A França, primeira a conformar-se como Estado na Europa, possui 

organização centralizada, pois constitui país unitário e não federativo. 
O regime de governo é semipresidencialista, com sistema híbrido, um 
dos poucos no mundo: eleição do presidente da República, para cumprir 
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mandato de sete anos, pelo voto, com direito a reeleição; conta com um 
gabinete, presidido pelo primeiro-ministro, nomeado pelo presidente da 
República entre os deputados do partido ou da coalizão majoritária. Uma 
vez que o Governo representa, necessariamente, a maioria parlamentar, 
as relações do Executivo com o Legislativo são menos tensas do que em 
estados com regime presidencialista, como é o caso do Brasil.

Há dois séculos as Constituições da França mantêm apego ao bicame-
ralismo, isto é, à justaposição de duas Câmaras Representativas: uma, a 
Assembleia Nacional, com a função mais direta de representar a popu-
lação, e outra, o atual Senado, com a função de “assegurar a represen-
tação das coletividades territoriais da República”. Embora a Carta de 1958 
devolvesse à Segunda Assembleia o nome tradicional 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 relevantes quanto as da Assembleia, 
quanto à votação de leis e ao controle do Governo.

1.4.2 Estrutura e composição atual
O Parlamento Francês é composto por duas Casas Legislativas: a 

Assembleia Nacional, equivalente à Câmara dos Deputados brasileira, e o 
Senado. A distinção de seus sistemas eleitorais garante melhor represen-
tação da diversidade da população francesa. 

1.4.2.1 Assembleia Nacional

A Assembleia Nacional francesa recebeu essa designação em 17 de 
junho de 1789, quando os deputados do Estado buscavam denominação 
apropriada para indicar a representação da nação francesa em seu con-
junto. Deputados e senadores têm regimes eleitorais que se diferem 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 renova-se inte-
gralmente e pode ser dissolvida por decisão do presidente da República. 

Para ser eleito na primeira vez, o candidato deverá obter a maioria 
absoluta dos votos expressos e a quarta parte do número de votos dos 
eleitores inscritos. No segundo turno, é necessário ter obtido 12,5% dos 
votos dos eleitores inscritos e maioria relativa de votos no primeiro turno. 
Atualmente, a Casa compõe-se de 577 deputados eleitos em número igual 
de circunscrições – que representam em média 100.000 habitantes.
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As causas para interrupção do mandato de um deputado são as 
seguintes: falecimento (ocasião em que o presidente da Assembleia indica 
o nome do sucessor); exercício de funções incompatíveis com o mandato 
(função de membro do Conselho Constitucional ou cargo no Governo); 
missão determinada pelo Governo que dure por mais de seis meses; anu-
lação da eleição em que foi eleito; renúncia; impedimento certificado pelo 
Conselho Constitucional e requerido pela Mesa; perda de mandato pro-
nunciada de ofício pelo Conselho Constitucional sob responsabilidade da 
Mesa relativa a incompatibilidades parlamentares; eleição para o Senado.

1.4.2.2 Senado

O Senado francês é considerado a Câmara Alta do Legislativo da França. 
Seus membros são eleitos em sufrágio universal indireto, em colégio elei-
toral composto por cidadãos eleitos para cargos locais ou membros do Con-
selho Superior dos Franceses no Estrangeiro, para cumprir mandato de seis 
anos renovável em cinquenta por cento a cada três anos. Atualmente, há 
348 senadores, coordenados pelo presidente do Senado. O Senado é assem-
bleia 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 podem ser candidatos ao Senado. Tal desenho resulta em 
composição muito específica dessa casa legislativa, já que, diferente-
mente da Assembleia Nacional, a qual pode ser renovada integralmente e 
vivencia dessa forma alternâncias políticas, a maioria política do Senado 
jamais sofre modificação radical, embora evolua durante longo período.

Os senadores agrupam-se em no mínimo quinze membros, conforme 
afinidades políticas. Os grupos nomeiam seus candidatos para a Mesa e as 
comissões e posicionam-se quanto às iniciativas submetidas ao Senado. 
O presidente de cada grupo possui competências próprias durante os 
debates: participa da Conferência de Presidentes, que estabelece a ordem 
do dia, e solicita, no plenário, a realização de votações públicas ou a inter-
rupção da sessão. Cada grupo conta com instalações próprias no interior 
do Senado e secretariado com liberdade de recrutamento.

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 deputados 
podem ser eleitos a partir dos 21 anos, senadores só podem candidatar-se 
a partir dos 35. O efeito da restrição é que senadores são geralmente mais 
velhos que deputados – cerca de dez anos. 
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Em virtude dessa diferença, nota-se certa tendência de se considerar 
que senadores são mais experientes que deputados, com mais responsa-
bilidades políticas; por conseguinte, tanto o presidente do Senado como 
os senadores creem compor uma “Casa de sábios”, se comparados com os 
novatos deputados. 

Quanto ao presidente do Senado, este é eleito por três anos, após cada 
renovação da Casa. Representa a Assembleia, dirige os debates e garante 
a estabilidade das instituições, pois substitui interinamente o presidente 
da República em caso de vacância do cargo, por qualquer razão ou impedi-
mento, 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 con-
sultado 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 25 senadores, os 
quais decidem sobre o funcionamento do Senado. Os membros da Mesa 
desempenham funções específicas: os seis vice-presidentes substituem o 
presidente nas reuniões plenárias; os doze secretários fiscalizam a regu-
laridade dos votos nas sessões plenárias em que ocorram votações; os três 
questores responsabilizam-se pela administração e pela gestão do Senado. 
Os componentes da Mesa são eleitos para exercer suas funções por três anos. 

O Senado possui grupos com pelo menos dez componentes cada um, 
divididos consoante afinidades políticas. Eles nomeiam seus membros, os 
candidatos à Mesa e às comissões, e apresentam posicionamentos sobre 
iniciativas submetidas ao Senado. Além disso, participam da Conferência 
de Presidentes, fixando a ordem do dia, e podem requerer 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, essenciais ao 
trabalho legislativo. Elas podem ser permanentes, especiais ou mistas, 
estas compostas por representantes do Senado e da Assembleia Nacional. 
Atualmente, conta com sete comissões permanentes, que apreciam qual-
quer 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; Defesa 
e Forças Armadas; Cultura, Educação e Comunicação; Assuntos Sociais; 
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Planejamento e Desenvolvimento Sustentável; Finanças; Leis Consti-
tucionais, Sufrágio Universal e Negócios Estrangeiros. Cada comissão 
possui um relator, designado por seus membros, que expõe a posição da 
comissão em relação à matéria em exame. 

1.5 Inglaterra – Parlamento Inglês

1.5.1 Histórico
O Parlamento Inglês foi criado pela necessidade de haver negociações 

entre o rei e os cidadãos ricos com o intuito de pactuarem-se as despesas da 
Coroa inglesa e as do Reino. Desde o século XIII, porém, a confluência e o 
confronto de interesses provocaram a divisão de opiniões em dois grupos – 
os líderes religiosos e os grandes barões de um lado e os representantes dos 
núcleos urbanos de outro. Tal separação resultou na conformação do Parla-
mento em duas Casas – a Câmara dos Comuns (representantes do povo, ou 
burguesia ascendente) e a Câmara dos Lordes (aristocracia). 

Sua composição atual provém do extinto Parlamento da Inglaterra, trans-
formado, pelo Tratado de União de 1707, em Parlamento da Grã-Bretanha. 
Mediante o Ato de União de 1800, depois da extinção do Parlamento 
irlandês, foi novamente instaurado, agora com a denominação de Par-
lamento do Reino Unido. Ele utiliza o sistema multipartidário com duas 
coalizões – uma, a situação, configurada pelo Governo do Reino Unido; 
outra, a oposição, representada pela aliança denominada A Mais Leal 
Oposição Oficial de Sua Majestade.

1.5.2 Estrutura e composição atual
O Parlamento Inglês, órgão supremo do Estado, é composto pela 

Câmara dos Comuns, pela Câmara dos Lordes e pelo Soberano. Nele esses 
entes, representantes de vários aspectos da Inglaterra, reúnem-se para 
discutir temas nacionais. Dos três, somente os membros da Câmara dos 
Comuns são eleitos democraticamente, o que lhes atribui naturalmente a 
concentração de poderes.

Ambas as Câmaras reúnem-se no Palácio de Westminster. 

1.5.2.1 Câmara dos Comuns

A Câmara dos Comuns da Grã-Bretanha (equivalente à Câmara dos 
Deputados do Brasil), ou Câmara Baixa, como é hoje conhecida, proveio 
da Câmara dos Comuns da Inglaterra, fundada no século XIV. Por séculos, 
a Câmara Baixa do Parlamento britânico conseguiu mais poder que a 
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Câmara dos Lordes; hoje, porém, os membros daquela Câmara detêm 
menos influência, quando o Parlamento se reúne, embora os ministros do 
Governo sejam definidos pela Câmara dos Comuns desde 1902. 

É formada por 650 membros, qualificados de Members of Parliament, 
o equivalente ao deputado. Um deles preside a Casa e é nominado de 
speaker. Os integrantes da Câmara Baixa são eleitos pelo povo para man-
dato que dura até o Parlamento ser dissolvido a fim de se realizarem novas 
eleições (cinco anos), por meio do sistema distrital FPTP do Reino Unido.

O líder do partido com maioria na Casa exerce, desde o século XIX, a 
função de primeiro-ministro, que era escolhido dentre os representantes 
da burguesia ou dos demais setores da população. Os “comuns”, como 
eram conhecidos (em oposição à elite), formavam uma classe social da 
Europa na fase do pré-Iluminismo. As outras esferas sociais eram cons-
tituídas pelo clero, pela nobreza, pelos cavaleiros e pelos comerciantes.

A Câmara Baixa detém autoridade legislativa em toda a Grã-Bretanha. 
Assim, tem o poder de fixar impostos à população, fiscalizar a atuação do 
Governo bem como debater questões de interesse nacional. Para exercer 
tais funções, pode convidar regularmente o primeiro-ministro a compa-
recer à Casa para responder a questionamentos de seus membros sobre 
assuntos de interesse da nação.

Ademais, historicamente, atua como uma espécie de freio a tendências 
mais progressistas na Câmara dos Lordes.

1.5.2.2 Câmara dos Lordes

A Câmara Alta, ou Câmara dos Lordes (House of Lords) – corres-
pondente ao Senado Federal do Brasil –, e foi instalada no século XIV e 
extinta pelo Governo revolucionário que ficou no poder durante a Guerra 
Civil Inglesa. A Casa foi reinstaurada em 1660; durante o período em que 
atuou, detinha mais poderes que a Câmara dos Comuns. A situação trans-
formou-se a partir do século XIX e hoje a Câmara dos Lordes tem menos 
relevância e menos poderes que a dos Comuns. 

No século XX, a Câmara dos Lordes atuava na proteção às classes 
sociais mais abastadas, sobretudo em razão de processo descontínuo de 
democratização. 

A Câmara Alta não conta com número determinado de representantes 
(hoje tem 760 membros). É composta por 2 arcebispos e 24 bispos da Igreja 
Anglicana (Lordes Espirituais) e 734 integrantes da nobreza britânica 
(Lordes Temporais), não indicados por processo eleitoral. Os primeiros 
permanecem no cargo enquanto exercerem as funções eclesiásticas, ao 
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passo que os outros ocupam cargos vitalícios. Os integrantes dessa Casa 
são denominados Lordes do Parlamento. Os Lordes não recebem salário. 

A Câmara Alta inglesa tinha, até 1º de outubro de 2009, diversos 
poderes judiciais, além das funções legislativas: era a Corte mais alta 
de apelação para boa parte dos processos no Reino Unido. No entanto, 
essas funções legislativas não eram executadas por toda a Câmara, mas 
somente os Lordes da Lei, membros com experiência legal, podiam exer-
cê-las. Em determinadas situações, tal papel era realizado pelo Muito 
Honorável Conselho Privado de Sua Majestade. Em 2005, porém, por meio 
de reforma constitucional, as funções judiciais dos Lordes foram deslo-
cadas para a Corte Suprema do Reino Unido. 

Os integrantes da Câmara dos Lordes são indivíduos que receberam 
o título de Lorde pelo destaque em alguma área do conhecimento como 
educação, medicina, ciência, religião, comunicação, entre outras. Alguns 
deles pertencem ao Governo e o representam em discussões relativas à 
aprovação de novas leis ou às alterações propostas.

A maioria dos membros é indicada pela Rainha, por conselho do pri-
meiro-ministro ou dos líderes dos principais partidos. Qualquer um pode 
ser nomeado, como bancários, esportistas, empresários, com a condição 
de que seja maior de 21 anos e tenha notório saber em algum campo do 
conhecimento ou da vida inglesa. Desse modo, a Câmara é geralmente 
formada por especialistas de variadas áreas. 

1.6 Japão – Dieta (ou Parlamento Japonês)

1.6.1 Histórico
O Japão possui a mais antiga Monarquia ininterrupta do mundo; o Impe-

rador Akihito ascendeu ao trono em 1989. Ele é o Chefe de Estado; conforme a 
Constituição de 1947, o Imperador (ou Tenno, em japonês – 天皇) simboliza o 
Estado e a unidade do povo. Entretanto, não possui poderes governamentais, 
atuando somente em funções de caráter cerimonial. Na atualidade, o Japão é 
uma Monarquia constitucional, com o Regime Parlamentar Democrático e o 
sistema democrático. Existem seis grandes partidos políticos. 

O país, após o fim da Segunda Guerra Mundial, subordinado às forças 
aliadas de ocupação, teve elaborada sua segunda Constituição, em 1946, 
com o propósito de democratizar o Estado japonês e retirar os poderes 
absolutos do Monarca. 
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1.6.2 Estrutura e composição atual
A Dieta (ou Parlamento) foi criada em 1889 como Dieta Imperial, decor-

rente da promulgação da Constituição Meiji. Já em 1946, com a adoção da 
Constituição de 1947 (pós-Guerra Mundial), passou a denominar-se apenas 
Dieta e é hoje entendida como o mais alto órgão do poder de Estado do 
Japão. Esta Constituição, revista em 1994, foi produzida pelas forças aliadas, 
visando evitar a concentração do poder nas mãos do Chefe do Executivo, no 
caso, o Imperador. 

O Parlamento japonês é bicameral, ou seja, é formado por duas Casas: 
a Câmara dos Conselheiros e a Câmara dos Representantes. Compete à 
Dieta, além de legislar, escolher o primeiro-ministro, responsável pelo 
Poder Executivo e líder do poder majoritário ou de um dos partidos a este 
coligado. Ele define seu Gabinete, isto é, forma o Governo, e cada um dos 
ministros por ele escolhido responde por um ministério do Governo. 

Os membros de ambas as casas da Dieta são eleitos diretamente pelo 
sistema de votação paralela, o qual indica que as cadeiras a serem preen-
chidas nas Casas, em qualquer pleito, estão divididas em dois grupos, 
cada um eleito por método diferente. A principal distinção entre as duas 
Casas reside no tamanho dos dois grupos e no modo como são eleitos. Os 
votantes são chamados a votar de duas maneiras – um voto em candidato 
individual, de livre escolha, e outro em uma lista partidária pré-definida.

Os comitês permanentes respondem pelo Poder Legislativo e são, 
ainda, coletivamente responsáveis perante o Parlamento.

1.6.2.1 Câmara dos Conselheiros 

Os candidatos a integrar a Câmara dos Conselheiros devem ter idade 
mínima de 30 anos. A Câmara dos Conselheiros (ou Câmara Alta) possuía 
252 membros, com 152 escolhidos por 47 círculos de prefeituras mediante 
o sistema de “voto limitado” – o eleitor, em lista plurinominal, não pode 
exercer o direito de votar no total de cadeiras a preencher – e 100 em nível 
nacional por representação proporcional. Todos são eleitos pelo povo, por 
sufrágio universal, a cada seis anos, com a metade renovada a cada três. 
Esse número foi reduzido para 247, em 2001, e para 242, em 2004. Em 
2012 eram 242 vagas, das quais 146 ocupadas segundo o sistema eleitoral 
de distritos, enquanto as demais 96 vagas eram preenchidas com base no 
sistema proporcional de representação. Todos os membros são escolhidos 
para mandatos de seis anos de duração. A metade do total dos membros é 
escolhida a cada três anos e permanece no cargo ainda que seja dissolvida 
a Câmara dos Representantes.



1 Estrutura e Composição     43

Essa Casa não pode ser dissolvida; logo, é entendida como mais sen-
sível à opinião pública japonesa.

1.6.2.2 Câmara dos Representantes (equivalente 
à Câmara dos Deputados do Brasil)

O candidato que quiser ser eleito para a Câmara dos Representantes 
deve ter pelo menos 25 anos. A Câmara dos Representantes (ou Câmara 
Baixa) contava com 511 deputados, dos quais 300 são escolhidos em 11 
regiões do país, a partir de círculos uninominais, e 200 a partir de repre-
sentação proporcional. Todos são eleitos por sufrágio universal para cum-
prir mandato de quatro anos. Representa legado da Constituição de Meiji, 
de uma época em que a Casa dos Pares atuava como Casa Superior, como 
aristocracia. Possuía composição semelhante à da Câmara dos Lordes, no 
Sistema Westminster, da Inglaterra.

Em 2010, o número de membros era de 480, dos quais 300 eram 
escolhidos consoante o sistema constituinte de assento único, em que 
somente uma pessoa pode ser eleita por distrito. Os 180 restantes eram 
escolhidos pelo sistema de representação proporcional em que as vagas 
são distribuídas aos membros escolhidos de cada partido. Os membros 
da Câmara dos Representantes são eleitos para mandatos de quatro anos, 
mas o Gabinete pode dissolvê-la antes do encerramento dos mandatos.

A Câmara dos Representantes é a que detém mais poder: pode vetar – 
com maioria de dois terços de votos dos membros – projetos de lei pro-
cedentes da Câmara dos Conselheiros. No entanto, pode ser dissolvida a 
qualquer tempo pelo primeiro-ministro ou por moção de censura. 

Detém outros poderes não estendidos à Câmara dos Conselheiros, 
como, por exemplo: caso determinada lei seja aprovada por ela, mas vetada 
na Câmara dos Conselheiros, a Câmara Baixa pode reverter a decisão por 
meio de dois terços dos votos e, assim, aprovar a lei. Com relação a orça-
mento, emendas e escolha do primeiro-ministro, pode somente atrasar o 
trâmite, mas não bloqueá-lo. 
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2.1 Brasil – Congresso Nacional

2.1.1 Competências

2.1.1.1 Congresso Nacional

Compete ao Congresso Nacional dispor, com a aprovação do presi-
dente da República, sobre todas as matérias de faculdade da União, espe-
cialmente a respeito de:

 � sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda; 
 � plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento público, 

operações de crédito, dívida pública e missões de curso forçado; 
 � fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas; 
 � planos e programas nacionais, regionais e setoriais de 

desenvolvimento; 
 � limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens de 

domínio da União; 
 � incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territó-

rios 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; 
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 � 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 inter-
nacionais 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 ausen-
tarem do país, quando a ausência exceder quinze dias; 

 � aprovar o estado de defesa e a intervenção federal;
 � autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas 

medidas; 
 � 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 República e 

dos ministros de Estado; 
 � julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República 

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 emissoras 

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, bem como a pesquisa e a lavra de riquezas 
minerais; 

 � aprovar, previamente, a alienação ou a concessão de terras públicas 
com área superior a 2.500 hectares. 
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2.1.1.2 Câmara dos Deputados

Segundo o Capítulo I, Título IV, art. 51, da Constituição Federal de 
1988, cabe exclusivamente à Câmara dos Deputados:

 � 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; 

 � proceder à tomada de contas do presidente da República, 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, criação, 

transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus 
serviços e iniciativa de lei para fixar a respectiva remuneração, obser-
vados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

Consoante o artigo 80 da Constituição brasileira, o presidente da 
Câmara dos Deputados é o terceiro na linha de sucessão do presidente 
da República, após o vice-presidente e o presidente do Congresso. Aquele 
será convocado quando do impedimento ou vacância de ambos os cargos, 
para conferir mais legitimidade à decisão, pois deputados são conside-
rados representantes do povo. Após ele, assumem o presidente do Senado 
Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal.

2.1.1.3 Senado

A Constituição Federal determina as atribuições privativas do Senado 
Federal – funções judicantes e administrativas em processos legislativos 
que iniciam e findam na Casa. A igualdade do número de senadores por 
unidade da Federação garante a necessária imparcialidade do processo. 
A função principal deste órgão legislativo é manter o equilíbrio entre as 
unidades da Federação, 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, muni-
cípios e do Distrito Federal recebam o aval da União. 

O Senado Federal, consoante o art. 52 da Constituição Federal, é 
dotado das seguintes competências privativas:

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

 � aprovar a escolha, feita pelo presidente da República, de ministros 
do Tribunal de Contas da União, presidente e diretores do Banco 
Central do Brasil, procurador geral da República, chefes de missão 
diplomática e titulares de outros cargos que a lei determinar; 

 � autorizar operações externas de natureza financeira de interesse 
da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos 
municípios; 

 � fixar, por proposta do presidente da República, limites globais para 
o montante da dívida consolidada da União, dos estados, do Dis-
trito Federal, dos territórios e dos municípios; 

 � dispor sobre limites e condições para operações de crédito externo 
e interno da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municí-
pios, de suas autarquias e 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 inconstitu-
cional 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 fun-
ções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixar a respectiva 
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 desem-

penho das administrações tributárias da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios.
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2.2 Espanha – Cortes Generales

2.2.1 Competências

2.2.1.1 Cortes Generales

Pela Constituição espanhola, as Cortes Gerais representam o povo 
espanhol e são formadas pelo Congresso dos Deputados e do Senado. 
Exercem o Poder Legislativo do Estado e são responsáveis por aprovar seu 
orçamento, fiscalizar a ação governamental e exercer outros poderes con-
feridos pela Constituição. Elas são invioláveis.

A Constituição espanhola confere todo o poder legislativo ao Parla-
mento, que inclui autoridade para desenvolver e aprovar leis e alterar ou 
revogar outras. As Casas do Parlamento exercem tal poder, em conjunto, 
de modo que as propostas de lei são votadas e processadas primeiro no 
Congresso e, em seguida, no Senado. 

Ademais, o Parlamento pode delegar ao Governo o poder de emitir 
normas com força de lei sobre questões específicas.

2.2.1.2 Congreso de los Diputados

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

Além disso, 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 apre-
ciarão 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 máximo 
de vinte dias. As interpelações, como possuem caráter de crítica, 
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podem resultar em moções, nas quais o Parlamento expõe sua opi-
nião 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 proposições de lei;
 � delegar poder ao Governo para editar certas leis em prazo estabele-

cido pelo Congreso, salvo matérias relativas a leis orgânicas;
 � apreciar as “disposições legislativas provisórias”, ou “decretos-lei”, 

editados pelo Governo em situações de extraordinária e urgente 
necessidade. Tais normas, porém, não podem versar sobre deter-
minadas matérias;

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

 � propor ao Rei, cada uma das Casas, a nomeação de quatro membros 
do Tribunal Constitucional e seis do Conselho Geral do Poder Judi-
ciário (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 Congreso 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 requerido 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 Congreso fazer a indicação de um sucessor à Presidência do 
Governo, a qual, para ser aprovada, necessita do voto da maioria absoluta 
dos seus membros. Competirá então ao Rei acatar o pedido de demissão e 
nomear o sucessor indicado pelo Parlamento.

Muitos criticam a amplitude de poderes conferida ao Congreso espa-
nhol, 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.

2.2.1.3 Senado

A Constituição da Espanha atribui diversas competências ao Senado, 
que podem ter natureza comparecente, subordinada e exclusiva. O Senado 
controla a ação do Governo por meio de interpelações e perguntas, a serem 

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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feitas por qualquer um de seus membros. Pode igualmente elaborar uma 
moção em que apresente seu posicionamento sobre dado tema. 

Apesar disso, a função de controle político subordina-se ao Congreso 
de los Diputados, por cuja gestão responde o Governo.

O Senado, em concorrência com o Congreso, possui as seguintes 
atribuições: 

 � representar o povo espanhol, exercer função orçamentária e con-
trolar a ação do Governo;

 � exercer potestade legislativa, em caráter subordinado, para consi-
derar proposições de lei e remetê-las ao Congreso de los Diputados; 
emendar ou vetar projetos e proposições procedentes deste; recusar 
emendas ou vetos por maioria absoluta após o reenvio pelo Congreso 
ou por maioria simples dois meses depois do reenvio;

 � transmitir projetos de lei, ou seja, iniciativas remetidas pelo 
Governo ao Congreso de los Diputados já aprovadas por este e pro-
posições de lei, iniciativas remetidas pelo Congreso ou originadas 
no próprio Senado. Em todos os casos, pode introduzir emendas 
nos respectivos textos ou opor veto, quando o texto deve retornar 
ao Congreso de los Diputados;

 � considerar a necessidade de o Estado harmonizar disposições gerais 
das comunidades autônomas e autorizar convênios de cooperação 
entre essas comunidades; se houver desacordo, o Congreso de Los 
Diputados detém a última palavra, podendo impor sua opinião pelo 
voto da maioria absoluta dos seus membros.

O Senado exerce exclusivamente as seguintes competências: 

 � propor ao Rei a nomeação de quatro magistrados do Tribunal Cons-
titucional e de seis vocais do Conselho Geral do Poder Judicial, bem 
como a de autorizar o Governo a intervir nas comunidades autônomas;

 � exercer potestade plena e exclusiva, sem qualquer intervenção do 
Congreso de los Diputados, autorizar o Governo a adotar as medidas 
necessárias para garantir o cumprimento a obrigações e preservar 
o interesse da Espanha, sempre que uma comunidade autônoma 
não cumpra os deveres impostos pela Constituição ou por outras 
leis, ou atue gravemente contra o interesse geral do país. Essa auto-
rização deve ser aprovada por maioria absoluta do órgão e pode 
incluir condições e limitações. Além disso, facultar ao Governo 
definir regras obrigatórias às autoridades de todas as comunidades 
autônomas. Representa, na prática, suspensão da autonomia por 
motivos excepcionais.
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2.3 Estados Unidos da América – 
Congresso Norte-americano 

2.3.1 Competências

2.3.1.1 Congresso Nacional

O Congresso norte-americano convive com significativo volume de ati-
vidades. Anualmente, o número de projetos apresentados equivale ao de 
outros Estados, como a Alemanha e a França, embora a quantidade de pro-
jetos aprovados não corresponda à de submetidos à aprovação. O intuito 
do político norte-americano é defender os interesses dos eleitores de seu 
distrito (independentemente da linha de pensamento de seu partido), o que 
ocasiona frequentemente a proposição de excessivo número de projetos, 
por vezes até redundantes, que truncam o processo legislativo e impedem a 
aprovação ou até a 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 institui-
ções, em conjunto. Os projetos de lei, que constituem a grande maioria 
das proposições apresentadas e analisadas pelas duas casas, referem-se 
à apresentação de programas e medidas que afetarão direta ou indireta-
mente tanto o Governo como a sociedade norte-americana.

Conforme a Constituição Federal dos Estados Unidos da América do 
Norte, no artigo I, Seção 8, o Congresso Nacional, composto pelo Senado 
e pela Câmara dos Representantes, detém as seguintes competências: 

Seção 8 

1. Será da competência do Congresso: lançar e arrecadar taxas, 
direitos, impostos e tributos, pagar dívidas e prover a defesa comum 
e o bem-estar geral dos Estados Unidos, de modo que todos os 
direitos, impostos e tributos sejam uniformes em todo o país;

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 uni-
formes de falência para todo o país;

5. Cunhar moeda e regular o seu valor, bem como o das moedas 
estrangeiras, e estabelecer o padrão de pesos e medidas;
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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, garantindo, 
por tempo limitado, aos autores e inventores o direito 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 regras 
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 insurreições e repelir 
invasões; 

16. Promover a organização, armamento, e treinamento da guarda 
nacional, bem como a administração de parte dessa guarda que 
for empregada no serviço dos Estados Unidos, reservando-se aos 
Estados a nomeação dos oficiais e a obrigação de instruir a milícia 
de acordo com a disciplina estabelecida pelo Congresso; 

17. Exercer o poder legiferante exclusivo não só no distrito (não 
excedente a dez milhas quadradas) que, cedido por determinados 
Estados e aceito pelo Congresso, torne-se a sede do Governo dos 
Estados Unidos, mas também em todas as áreas adquiridas com o 
consentimento da Assembleia do estado em que estiverem situadas, 
para construção de fortificações, armazéns, estaleiros e outros edi-
fícios necessários; e 

18. Elaborar todas as leis necessárias e apropriadas ao exercício dos 
aludidos poderes e dos demais que a presente Constituição con-
fere 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 representantes, 
organizar o regimento interno, penalizar os membros que se comportarem 
em desacordo com a função que exercem, inclusive com expulsão, mediante 
votação na qual são necessários pelo menos dois terços de votos a favor 
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desta. No decorrer da história, entretanto, somente quinze membros foram 
expulsos no Senado, enquanto na Câmara foram cinco. Ambos podem, 
também, aprovar resoluções para censurar um membro, em votação, pela 
maioria simples dos votos (51%) favoráveis à censura, embora ela não 
remova o censurado de sua função.

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

Outros artigos da Constituição Federal norte-americana também 
definem as competências exclusivas da Câmara dos Representantes, do 
Senado, e 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 forma 
geral sobre a maneira como atos públicos, registros e processos judiciais 
receberão fé pública e crédito e quais efeitos produzirão. No mesmo artigo, 
Seção 3, itens 1 e 2, há 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 estados. Ademais, compete às casas 
legislativas dispor do território e de quaisquer propriedades do governo 
americano bem como aprovar leis e regulamentos a eles referentes.

Com relação a alterações na Constituição Federal, o Congresso, por 
vontade e decisão de dois terços dos membros de ambas as Casas, poderá 
propor emendas à Carta Magna ou convocar convenção com o fito de 
recomendar emendas ao texto constitucional, as quais, nas duas situa-
ções, serão validadas como parte da Constituição, desde que ratificadas 
pela legislatura de três quartos dos estados norte-americanos ou por con-
venções por estes realizadas. Tal competência, porém, não poderá afetar 
as Cláusulas Primeira e Quarta da Seção 9 do art. I, conforme estipula o 
artigo V da Constituição.

2.3.1.2 Câmara dos Representantes

Com respeito a atribuições da Câmara dos Representantes, a Cons-
tituição define que esta possui o poder de iniciar o processo de impea-
chment de qualquer oficial, inclusive do presidente da República, por 
“traição, corrupção, ou outros crimes e desvios de conduta”. Após a indi-
cação, os indiciados são julgados no Senado e depois as duas Casas votam 
a favor ou contra o impeachment, sendo necessária a aprovação de 51% 
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dos representantes da Câmara e de 67% dos do Senado. Na história dos 
Estados Unidos, a Câmara indicou dezesseis oficiais, dentre eles dois pre-
sidentes 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 responsabi-
lidade 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.

2.3.1.3 Senado

Ao Senado compete proibir temporária ou permanentemente qualquer 
oficial de exercer funções nas casas legislativas ou até no governo ameri-
cano de modo geral. 

Conforme a Décima Segunda Emenda à Constituição americana, 
compete ao Senado eleger o vice-presidente, entre os dois mais votados, 
quando não houver maioria na eleição para este cargo.

Já como atribuição exclusiva do Senado, a Carta Magna americana (art. I) 
afirma que só este órgão legislativo pode “aconselhar 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 embaixadores, e ratifique tratados. 

O Senado possui ainda papel no processo de ratificação de tratados. 
Nesse caso, o presidente só pode ratificar um tratado quando pelo menos 
dois terços dos membros do Senado assim consentirem. Já que nem todo 
acordo internacional é considerado tratado, muitos não exigem aprovação 
do Senado para serem ratificados.

2.4 França – Parlamento Francês

2.4.1 Competências

2.4.1.1 Assembleias – Parlamento

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

Essa disposição visa evitar que uma oposição política forte – como acon-
teceu 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 Casas, como, por exemplo, durante 
as duas coabitações de 1986-1988 e 1993-1995, é raro que a supremacia da 
Assembleia Nacional tenha que se expressar. O Governo deseja, nesse caso, 
obter igual apoio das duas Casas. 

Com respeito às competências, embora o Parlamento ainda detenha 
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.

Regulam ainda a organização judiciária, a moeda, os regimes eleitorais, 
os impostos, os servidores e as nacionalizações e até a atuação governa-
mental – mediante as comissões parlamentares de inquérito e, sobretudo, 
as denominadas questions au gouvernment (equivalentes 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 Jornal Oficial.

O presidente da República, por sua vez, pode reduzir o poder do Con-
gresso em várias situações: ao convocar referendo para apreciação popular 
de projetos de lei acerca de certas matérias, ratificar alguns acordos ou 
tratados sem autorização parlamentar (art. 53), e declarar a inadmissibi-
lidade de proposição ou emenda que, elaborada por parlamentar, seja con-
trária a delegação legislativa existente ou não aplicável a domínio da lei.

Pode igualmente exigir das casas legislativas nova deliberação sobre leis 
submetidas por ele a promulgação (art. 10), bem como apresentar a refe-
rendo popular, ou a aprovação final pelo Parlamento reunido em Congresso 
(art. 89), proposta de revisão constitucional votada por elas. Percebe-se 
que, efetivamente, é o Governo que controla a competência legislativa. 

É o art. 49 da Constituição, porém, que determina os mais eficazes 
instrumentos de controle do Governo pelas casas legislativas. 



2 Competências     59

2.4.1.2 Assembleia Nacional

Com base na Constituição, a Assembleia Nacional pode receber do 
Governo pedido de voto de confiança no que concerne à consolidação da 
maioria que o apoia, programas ou declarações de política geral, estes 
geralmente quando da formação de novo governo, ocasião em que o pri-
meiro ministro apresenta o programa governamental.

No caso, os deputados podem submeter moção de censura ou desacordo 
com programa ou declaração pública do Governo. Essa, contudo, somente 
será recebida mediante aprovação de no mínimo um décimo dos compo-
nentes 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 votos 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, a Assembleia estabelece ainda os princípios fundamentais 
com respeito à administração das coletividades locais, ao ensino, ao 
direito de propriedade, à organização da defesa nacional, ao direito do 
trabalho, sindical e securitário. Seus presidentes indicam, cada 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 receitas públicas 
ou criação ou agravamento das despesas governamentais, tampouco 
legislar sobre finanças, ratificação de tratados ou acordos internacio-
nais 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 governa-
mentais. Aquele, junto com os membros do Congresso, detém a iniciativa 
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 con-
dução das iniciativas (art. 44 e seguintes), uma vez que proposições e 
projetos oriundos do Governo possuem prioridade na ordem do dia nas 
Assembleias, na sequência por este determinada.

2.4.1.3 Senado

Na condição de Assembleia Parlamentar, compete ao Senado votar 
leis, sejam de iniciativa particular, sejam de propostas governamentais. 
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Durante o processo legislativo, todo texto submetido ao Senado 
subordina-se a análise por uma das seis comissões permanentes, ou de 
comissão especial, antes do debate pelo Plenário. 

O Senado responde ainda por todas as revisões constitucionais, exerce 
a função de representante dos órgãos dos poderes local e regional (muni-
cípios, regiões, departamentos, entre outros), bem como fiscaliza e con-
trola a atuação do Governo, função exercida também pela Assembleia 
Nacional. Nesse sentido, a Casa vem sendo considerada como verdadeiro 
defensor da descentralização, uma vez que tem aprovado diversos pro-
jetos, visando não apenas aperfeiçoar o exercício dos mandatos locais, 
mas também assegurar a obediência ao princípio constitucional da livre 
administração das assembleias locais. 

O Senado, como ente legislador por excelência, é responsável por votar 
as leis da República. Pode também apresentar projetos de lei, por inicia-
tiva legislativa. Os senadores costumam expor anualmente diversos pro-
jetos de lei, embora o Governo tenha preferência no estabelecimento da 
ordem do dia das Assembleias. Hoje, pelo menos uma sessão por mês é 
definida para que a ordem do dia seja designada pelo Senado. 

Ademais, garante representação específica no Parlamento referente 
aos franceses que vivem no exterior, os quais, por isso, não elegem 
deputados para a Assembleia Nacional. 

Como outras iniciativas, essa casa legislativa promove estágios de 
senadores em empresas, encontros destes com empresários, participação 
dos parlamentares em eventos relativos ao Dia do Livro de Economia, entre 
outras atividades. Empenha-se ainda em realizar ações para reforçar a 
comunicação e o diálogo com os cidadãos, sobretudo com jovens, empre-
sários e eleitores locais, por meio também de páginas criadas na Internet. 

2.5 Inglaterra – Parlamento Inglês

2.5.1 Competências

2.5.1.1 Parlamento Inglês 

O Parlamento Inglês, de acordo com a Constituição, é soberano e ins-
tituição legisladora por natureza. Assim, apenas ele detém a competência 
e o poder de legislar, preceito antigo no Direito Inglês, que advém desde a 
Carta Magna de 1215. 

Atualmente se considera que os eleitores possuem soberania política, 
ao passo que o Parlamento possui soberania legal.
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As principais competências do Parlamento são: fornecer, pela votação 
de impostos, meios que possibilitem ao Governo executar suas funções; 
debater temas relevantes do dia; aprovar leis e controlar a administração 
e a política governamental mediante inclusão de sugestões de despesas.

2.5.1.2 Câmara dos Comuns

A Câmara dos Comuns detém em geral mais poderes que a dos Lordes. 
O primeiro deles é que o líder do partido majoritário nessa Casa torna-se 
o primeiro-ministro, desde a criação dos primeiros partidos políticos, no 
século XIX. 

Conta com autoridade legislativa na Grã-Bretanha, para impor 
impostos à população, debater temas variados e fiscalizar a atuação 
governamental. 

A hegemonia do Parlamento reside hoje na Câmara dos Comuns: detém 
o direito de aprovar leis mesmo indo de encontro ao voto dos Lordes (e 
serão sancionadas pela Coroa); pode realizar a responsabilidade política 
do Gabinete e provocar a queda do Ministério; revela a força dos poderes 
políticos e estabelece a maioria do Gabinete. Tal supremacia assegura o 
atual caráter democrático do regime da Inglaterra.

2.5.1.3 Câmara dos Lordes

No século XIV, quando foi criada a Câmara dos Lordes, ela representava 
o suporte à Monarquia. Além de concentrar todo o Poder Legislativo do 
país, ela consistia na Corte de suprema instância de apelações judiciárias. 

No século XX, a Casa perdeu a função de instância de apelação judi-
cial, enfraquecendo-se. Atualmente os Lordes propõem, revisam e ela-
boram emendas na legislação, bem como debatem decisões do Executivo. 

O Ato do Parlamento 1911 entrou logo em vigor, acabando com o poder 
da Câmara dos Lordes de rejeitar a maioria dos projetos. Os projetos mone-
tários (as contas que tratavam unicamente das matérias relacionadas ao 
rendimento e às despesas públicas, tais como o orçamento) poderiam ser 
suspensos pela Câmara dos Lordes por não mais que um mês, e a maioria 
dos outros projetos por não mais que treze sessões parlamentares ou dois 
anos. O Ato do Parlamento 1911 não deveria ser uma solução permanente 
e algumas reformas mais detalhadas foram planejadas. Nenhum partido, 
entretanto, perseguiu a questão com muito entusiasmo, e a Câmara dos 
Lordes permaneceu predominantemente hereditária. Em 1949 o Ato do 
Parlamento foi ligeiramente modificado, de modo que o poder de sus-
pensão dos lordes com respeito à maioria dos projetos foi reduzido de três 
sessões ou dois anos para duas sessões ou um ano.
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Atualmente, a Câmara está restrita a simples papel retardador. 
Atua como tribuna política e conselho técnico, mas não como órgão 
governamental. 

2.6 Japão – Dieta

2.6.1 Competências

2.6.1.1 Dieta

Conforme a Constituição do Japão, a Dieta representa o mais alto 
órgão de poder do Estado e o único órgão legislativo (art. 41).

Atualmente o Parlamento do Japão conta com expressiva autoridade, 
a qual inclui diversos níveis de influência no Executivo, com autonomia 
institucional e capacidade, embora detenha poucos e específicos poderes 
e prerrogativas. 

O Parlamento, sozinho, indica ou troca o primeiro-ministro, ou vota o 
impeachment do presidente. Pode igualmente permitir que o Imperador 
nomeie o primeiro-ministro. Ele também pode indicar os ministros, ou 
aprovar a indicação de ministros. A Dieta pode igualmente investigar o 
Governo, convocar testemunhas e produzir provas.

Detém ainda o poder sobre autoridades do Executivo, no sentido de 
convocá-las a comparecer ao Plenário a fim de responder a questiona-
mentos ou oferecer explicações a respeito de temas referentes ao Governo, 
como orçamento, despesas. Além disso, tem poder de fiscalizar órgãos de 
segurança nacionais – serviços de inteligência, Forças Armadas, polícia 
secreta, entre outros.

A Dieta precisa aprovar ou ratificar qualquer iniciativa legislativa do 
Governo, que só terá efeitos concretos depois de aprovada.

Quanto ao veto, o Executivo arroga-se o poder de vetar leis elaboradas 
pelo Parlamento, mas este pode derrubar o veto por maioria de votos. 
Pode alterar a Constituição, desde que aprovado por referendo popular. 

Ela pode ainda votar a inclusão de despesas em todas as esferas polí-
ticas, bem como controlar os recursos que financiam o próprio funciona-
mento e o salário de seus membros. 

Nas declarações de guerra, é fundamental a autorização do Parlamento 
para que sejam efetivas. Esse Poder também deve ratificar tratados inter-
nacionais celebrados com o Japão. 
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Segundo a Constituição (art. 64), compete à Dieta definir tribunal de 
impeachment dentre os membros da Câmara dos Conselheiros e da Câmara 
dos Representantes, com o inutito de julgar os que forem inquiridos. 

Ainda conforme o texto constitucional: 

Art. 95. Uma lei especial, aplicável apenas a uma única entidade 
pública, não poderá ser aprovada pela Dieta sem o consentimento 
da maioria dos votos da entidade pública local em questão, e em 
conformidade com a lei.

Art. 96. As emendas constitucionais deverão ser de proposição da 
Dieta, por meio da aprovação de mais de dois terços dos membros 
de cada Casa e, posteriormente, ser submetidas à ratificação, o que 
requer a maioria de todos os votos em um referendo ou em eleição a 
ser convocada pela Dieta. As emendas, quando ratificadas, deverão 
ser imediatamente promulgadas pelo Imperador e em nome do 
povo, como parte integral da Constituição.

Ademais, todas as despesas com a Casa Imperial devem ser aprovadas 
pela Dieta, bem como quaisquer pagamentos efetuados pelo Gabinete 
com o fundo de reserva. A Dieta deve autorizar a utilização de toda verba 
e o comprometimento financeiro do Estado, bem como conferir poder ao 
Gabinete para administrar as finanças nacionais (Constituição de 1947). 

A Dieta possui ainda outras competências relevantes, como aprovar o 
orçamento nacional, ratificar tratados internacionais e tramitar todas as 
propostas de emenda constitucional.

2.6.1.2 Câmara dos Conselheiros 

Segundo a Constituição japonesa, a Câmara dos Conselheiros deve 
escolher os próprios membros e presidentes, e definir o regimento interno 
quanto a reuniões, procedimentos e disciplina interna (art. 58). 

De acordo com o art. 62 da Constituição, essa Casa pode investigar 
assuntos referentes ao Governo, assim como convocar testemunhas para 
depor e gravar conversas.

2.6.1.3 Câmara dos Representantes

A Câmara dos Representantes pode apresentar moções de desconfinça 
do Governo ou rejeitar resoluções, situação em que todo o Gabinete deve 
renunciar; pode, entretanto, ser dissolvida pelo Imperador, por recomen-
dação do Governo. 

Segundo a Constituição japonesa, a Câmara dos Representantes deve 
escolher os próprios membros e presidentes, definir o regimento interno 
quanto a reuniões, procedimentos e disciplina interna (art. 58). 
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Consoante o art. 62 da Constituição, essa Casa pode investigar 
assuntos referentes ao Governo, assim como convocar testemunhas para 
depor e gravar conversas.

Ainda pela Carta Magna (art. 60), o orçamento deve ser primeira-
mente submetido à Câmara dos Representantes, a fim de ser aprovado. 
Se a Câmara dos Conselheiros votar de encontro à decisão da Casa dos 
Representantes e não se chegar a consenso, mesmo depois de o comitê de 
ambas se reunir, a decisão da Câmara dos Representantes será entendida 
e julgada como a da Dieta. 

Esta Casa decide em matérias referentes a legislação, designação do 
primeiro-ministro, assuntos orçamentários e acordos internacionais. 
Além disso, a Câmara dos Representantes pode realizar o “voto de não 
confiança” quanto ao Gabinete. O Gabinete, por sua vez, pode dissolver 
a Câmara dos Representantes. A Casa tem igualmente autoridade, para 
designar o juiz-presidente e apontar os outros juízes da Suprema Corte.



3  
Órgãos e Dirigentes das Casas
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3.1 Brasil – Congresso Nacional

3.1.1 Órgãos e dirigentes do 
Congresso Nacional
O Poder Legislativo no Brasil é exercido pelo Congresso Nacional, for-

mado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal (art. 44, CF/88). 
Os integrantes do Congresso Nacional, conhecidos ainda como congres-
sistas ou parlamentares, são os senadores (representantes dos Estados-
-membro) e os deputados (representantes do povo). Tanto o Congresso 
quanto cada uma de suas Casas representam o país como um todo.

O Congresso conta com a Mesa Diretora e com a Secretaria Geral da 
Mesa (SGM). O órgão deliberativo de direção do Congresso é a Mesa do 
Congresso Nacional, cuja composição é feita com membros da Mesa tanto 
da Câmara dos Deputados quanto do Senado – sete parlamentares eleitos 
pelo Colegiado, com mandato de dois anos. Cabe a esse órgão dirigir os tra-
balhos legislativos e os serviços administrativos do Parlamento nacional. 
É colegiado, integrado com competências determinadas tais como pro-
mulgar, junto com a Mesa do Senado Federal, emendas à Constituição e 
propor alterações ao Regimento Interno. A Secretaria Geral da Mesa, por 
sua vez, assessora a Mesa nos trabalhos legislativos e a Presidência no 
desempenho das atribuições regimentais e constitucionais.

Já o Plenário constitui o órgão máximo de deliberação da Casa, pois os 
representantes do povo e dos estados, nele reunidos em sua totalidade, 
discutem e votam com soberania proposições em tramitação, a fim de 
cumprir a função constitucional conferida ao Poder Legislativo: elabo-
ração do ordenamento jurídico e fiscalização financeira e orçamentária.
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3.1.2 Órgãos e dirigentes da 
Câmara dos Deputados
A Câmara dos Deputados é composta por: Presidência, Mesa Diretora, 

Primeira Secretaria, Secretaria de Controle Interno, comissões e demais 
órgãos da Casa, conforme se segue.

3.1.2.1 Presidência

A Câmara dos Deputados é representada pelo presidente, deputado, bra-
sileiro nato, eleito pelos pares, que supervisiona os trabalhos e a ordem do 
órgão, segundo o artigo 16 do Regimento Interno da Casa. De acordo com 
o mesmo artigo, o presidente possui estas principais atribuições, além de 
outras atinentes a sua função: 

 � presidir e manter a ordem das sessões da Câmara;
 � conceder a palavra aos deputados;
 � advertir orador ou aparteante que ultrapasse o tempo regimental;
 � solicitar ao orador que declare se discorrerá a favor ou contra a 

proposição;
 � interromper o orador que se desviar da questão ou retirar-lhe a 

palavra, caso insista;
 � autorizar o deputado a se pronunciar da bancada;
 � ordenar que a Taquigrafia não apanhe discurso, ou aparte;
 � convidar deputado a retirar-se do plenário, caso perturbe a ordem;
 � suspender ou levantar a sessão se necessário;
 � nomear comissão especial, ouvido o Colégio de Líderes;
 � autorizar a publicação de informações ou documentos no inteiro 

teor, em resumo ou só por referência em ata;
 � decidir questões de ordem e reclamações;
 � anunciar a Ordem do Dia e o número de deputados presentes no 

plenário;
 � anunciar projeto de lei apreciado conclusivamente pelas comissões 

e fluência do prazo para interposição de recurso (inciso I do § 2º do 
art. 58 da Constituição Federal);

 � submeter a discussão e votação matéria a isso destinada e definir o 
ponto da questão objeto da votação;

 � anunciar o resultado da votação e declarar a prejudicialidade;
 � convocar as sessões da Câmara;
 � desempatar votações, quando ostensivas, e votar em secreto, con-

tando a presença dos deputados e a própria, em todo caso, para 
quórum;
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 � designar membros titulares e suplentes das comissões, por comu-
nicação aos líderes, ou independentemente desta, expirado o prazo 
fixado (art. 28, caput, e § 1º);

 � presidir as reuniões da Mesa, participar de discussões e delibera-
ções, com direito a voto; 

 � não permitir publicação de pronunciamento ou expressões atenta-
tórias ao decoro parlamentar;

 � julgar recurso contra decisão de presidente de comissão em questão 
de ordem;

 � substituir, nos termos do art. 80 da CF/88, o presidente da República;
 � zelar pelo prestígio e pelo decoro da Câmara, bem como pela digni-

dade e pelo respeito às prerrogativas constitucionais de seus mem-
bros, em todo o território nacional;

 � integrar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional.

3.1.2.2 Mesa Diretora

Compete à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados dirigir os tra-
balhos legislativos e os serviços administrativos da Casa. A Presidência 
(um presidente e dois vice-presidentes) e a Secretaria (quatro secretá-
rios e quatro suplentes) formam a Mesa Diretora. Seus membros efetivos 
não podem integrar lideranças partidárias nem comissões permanentes, 
especiais ou de inquérito, como prescreve o art. 14 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados (RICD).

3.1.2.3 Primeira Secretaria

A Primeira Secretaria constitui outro órgão da Câmara. De acordo 
com o art. 19 do Regimento Interno da Casa, é coordenada pelo primeiro 
secretário, cuja principal atribuição é supervisionar os serviços adminis-
trativos da Câmara. 

Além disso, compete a ele, como efeito dessa competência, interpretar o 
ordenamento jurídico de pessoal, bem como fazer cumprir os serviços admi-
nistrativos; decidir, em primeira instância, acerca de recursos contra atos 
do Diretor Geral; empossar o Diretor Geral e o Secretário Geral da Mesa; 
receber e elaborar a correspondência oficial da Casa, salvo a das comissões; 
receber petições, convites, representações endereçados à Câmara. 

3.1.2.4 Secretaria Geral da Mesa

A Secretaria Geral da Mesa é órgão de assessoramento legislativo por 
natureza. Possui como função assessorar a Mesa da Câmara, nos trabalhos 
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legislativos, e a Presidência, no exercício das atribuições regimentais e 
constitucionais; coordenar, gerenciar e orientar as atividades legislativas 
da Casa, conforme rezam a Constituição Federal e o Regimento Interno; 
acompanhar e assessorar as plenárias e os demais eventos técnico-políticos 
referentes às atividades legislativas; registrar e divulgar as informações 
sobre processo legislativo e movimentação parlamentar; supervisionar o 
comparecimento efetivo dos deputados às sessões plenárias da Casa.

3.1.2.5 Colégio de Líderes

O Colégio de Líderes representa o órgão de discussão e negociação polí-
tica, essencial ao processo legislativo, porquanto torna exequível a conci-
liação entre os diferentes interesses das categorias representadas na Casa. 
É composto pelos líderes da Maioria, da Minoria, dos partidos, dos blocos 
parlamentares e do Governo. No Colégio, os deputados, agregados em repre-
sentações partidárias ou blocos parlamentares, elegem seus líderes. Estes 
possuem as seguintes competências: encaminhar votações nas comissões e 
no Plenário, em que podem expressar-se oralmente a qualquer momento da 
sessão, para falar sobre assunto de relevância nacional ou defender deter-
minada linha política; indicar deputados para compor comissões técnicas e 
registrar candidatos para concorrer aos cargos da Mesa Diretora. 

3.1.2.6 Comissões

As comissões são órgãos criados para grupos menores de parlamen-
tares analisarem as propostas. Nelas aprofunda-se o debate das matérias 
antes  de serem submetidas ao exame pelo Plenário. As comissões podem 
ser permanentes, 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 produção 
das normas do ordenamento jurídico do país. Assim, organizações civis e 
empresas podem apresentar diretamente ao Parlamento sua percepção sobre 
problemas, demandas e necessidades sociais.

3.1.2.7 Procuradoria Parlamentar

À Procuradoria Parlamentar, por sua vez, cabe defender a Câmara, 
seus órgãos e seus membros perante a sociedade, em razão do exercício 
do mandato ou das atribuições institucionais. A Procuradoria, 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 promove publicidade reparadora, com 
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direito de resposta, de indenização por dano moral ou material, caso algum 
órgão de comunicação veicule matéria ofensiva à Casa ou aos seus membros. 

Esse órgão da Câmara é composto por onze membros, designados pelo 
presidente da Câmara, com mandato de  dois anos, e seu funcionamento 
é regido pelo art. 21 do RICD. A Procuradoria visa defender a Câmara dos 
Deputados, seus órgãos e seus integrantes no exercício do mandato ou das 
suas funções institucionais, quando atingidos em sua honra ou sua imagem 
perante a sociedade, além de preservar a imagem da instituição e a integri-
dade moral dos parlamentares. Para cumprir tais metas, a Procuradoria Par-
lamentar 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 que preside 
inquérito que envolva deputado.

A fim de fornecer suporte aos trabalhos legislativos, a Câmara dos 
Deputados possui ainda a Diretoria Geral, responsável pelo planejamento, 
pela coordenação e pelo controle das atividades administrativas da Casa. 
Recebe auxílio de mais três Diretorias: Administrativa, de Recursos 
Humanos e Legislativa. Também integram a estrutura administrativa 
da instituição nove departamentos, três centros, três assessorias, duas 
secretarias e duas consultorias.

3.1.2.8 Ouvidoria Parlamentar

A Ouvidoria Parlamentar, por seu turno, integra a Presidência da Câmara 
dos Deputados, e foi criada para funcionar como canal de interlocução entre 
essa Casa e a sociedade. Suas atribuições fundamentais são: receber e exa-
minar demandas dos cidadãos, encaminhá-las aos órgãos competentes, 
quando necessário, e principalmente responder a todas as demandas formu-
ladas 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 recorrentes, são encaminhadas ao presidente 
da Casa, aos líderes dos Partidos e aos parlamentares, para que tenham 
ciência da opinião da sociedade civil sobre determinado tema. À Ouvidoria 
compete, ainda, orientar os cidadãos sobre projetos de lei em trâmite na Casa, 
facilitando o acesso às informações. Esse órgão é constituído de um ouvidor 
geral e dois ouvidores substitutos, designados pelo presidente da Câmara, 
com mandato de dois anos, vedada a recondução. As ações da Ouvidoria Par-
lamentar são divulgadas pelos órgãos de comunicação da Casa.
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3.1.2.9 Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

 Criado em outubro de 2001, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
é o órgão encarregado do procedimento disciplinar, o qual aplica penali-
dades quando do descumprimento às normas relativas ao decoro parla-
mentar na esfera da Câmara dos Deputados. Consiste em colegiado for-
mado por quinze membros titulares e igual número 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 instauração 
de processo disciplinar, esse órgão atua mediante provocação da Mesa 
da Câmara dos Deputados e dos partidos políticos com representação no 
Congresso Nacional. Em outras situações, por provocação das comissões e 
dos deputados. O Conselho de Ética possui regulamento próprio, que enu-
mera os procedimentos a serem observados no processo disciplinar, con-
soante o disposto no Código de Ética e no Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados.

3.1.2.10 Consultoria Legislativa e Consultoria 
de Orçamento e Fiscalização Financeira

Outros órgãos dessa Casa Legislativa são as Consultorias Legislativa 
e de Orçamento e Fiscalização Financeira, que prestam assessoramento 
técnico-legislativo e parlamentar e consultoria unificados e institucio-
nais aos deputados, à Mesa, às comissões, à Administração da Casa, ao 
Colégio de Líderes, além do Centro de Estudos e Debates Estratégicos, 
outro órgão. Ambos têm a estrutura, as atribuições, a interação entre si 
e o funcionamento regulamentados por resolução específica (art. 267 do 
Regimento Interno). 

As consultorias se organizam em núcleos temáticos de assessoramento 
e consultoria, compostos de no mínimo quatro consultores legislativos, 
admitidos por concurso público de provas e títulos. Contam ainda com 
um núcleo de assessoramento às comissões, responsável por organizar e 
coordenar a assistência técnica ou especializada prestada aos trabalhos 
dos colegiados da Casa, por meio de profissionais dos núcleos temáticos 
com os quais se correlacionem. 

Essas consultorias dispõem, para executar as tarefas a elas delegadas, 
de plena e preferencial colaboração dos órgãos de pesquisa bibliográfica 
e legislativa, documentação e informação e processamento de dados da 
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Câmara. Além disso, mantêm cadastro de pessoas físicas e jurídicas para 
possível contratação de serviços de consultoria, desde que autorizada pela 
Mesa. Caso autorizada a contratação, a consultoria deve avaliar, caso a 
caso, se a complexidade técnico-científica do assunto legitima ou não a 
celebração de contrato ou convênio com profissional ou instituição espe-
cializada (art. 275 do Regimento Interno). 

3.1.2.11 Secretaria de Controle Interno

A Secretaria de Controle Interno, criada pela Resolução da Câmara dos 
Deputados 69, de 1994, consiste em outro órgão da Casa. Subordina-se à 
Mesa e é dirigida por um secretário, servidor da Câmara, escolhido pela 
Mesa, para cumprir mandato de dois anos. 

Esta secretaria responde pelo acompanhamento e pelas fiscalizações 
orçamentária, contábil, financeira e operacional da Câmara.

3.1.2.12 Secretaria de Relações Internacionais

A Secretaria de Relações Internacionais, criada pela Resolução da 
Câmara dos Deputados 3, de 2015, vincula-se diretamente à Presidência 
da Câmara dos Deputados. Possui as seguintes atribuições: fixar as dire-
trizes da diplomacia parlamentar da Câmara dos Deputados; executar a 
cooperação com parlamentos de Estados estrangeiros; apoiar delegações, 
comitivas e representações da Câmara dos Deputados em missão oficial.

3.1.2.13 Secretaria de Comunicação Social

A Secretaria de Comunicação Social reporta-se à Presidência da Câmara 
dos Deputados. Executa todos os trabalhos atinentes à comunicação da 
Câmara com outros órgãos, com a imprensa e com os cidadãos em geral.

É formada por duas coordenações, um centro cultural e dois departa-
mentos. O Departamento de Mídias Integradas é composto de cinco coor-
denações e o Departamento de Relações Públicas e Divulgação, por duas 
coordenações.

Estes são os órgãos desta Secretaria: Coordenação de Apoio Técnico 
Administrativo; Coordenação de Participação Popular; Centro Cultural 
Câmara dos Deputados; Departamento de Mídias Integradas; Coorde-
nação de Rede Legislativa de Rádio e TV; Coordenação de Jornalismo; 
Coordenação de Conteúdo; Coordenação de Programas e Documentários; 
Coordenação de Infraestrutura Tecnológica; Departamento de Relações 
Públicas e Divulgação; Coordenação de Eventos e Cerimonial; Coorde-
nação de Divulgação; Serviço de Assessoria de Imprensa. 
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3.1.2.14 Corregedoria Parlamentar

A Corregedoria Parlamentar constitui órgão superior da Câmara, criada 
pela Resolução da Câmara dos Deputados 25, de 2013. Atua na manu-
tenção do decoro, da ordem e da disciplina na Câmara dos Deputados.

A Corregedoria Parlamentar possui como funções apreciar as repre-
sentações concernentes ao decoro parlamentar e os processos relativos a 
hipóteses de perda de mandato previstas nos incisos IV e V do art. 55 da 
Constituição Federal.

Em atendimento a solicitação do presidente da Câmara dos Deputados, 
a Corregedoria Parlamentar inicia sindicância ou inquérito, para apurar 
responsabilidades e propõe sanções, quando de condutas passíveis de 
repressão disciplinar, cometidas por algum deputado.

3.1.2.15 Secretaria da Mulher

Os deputados e as deputadas federais, em julho de 2013, criaram a 
Secretaria da Mulher, mediante a Resolução 31, de 2013, unindo a Procu-
radoria da Mulher, criada em 2009, com a Coordenadoria dos Direitos da 
Mulher, representante da Bancada Feminina.

Essa medida ofereceu expressivos mecanismos para representação 
feminina no Parlamento, como a Coordenadora dos Direitos da Mulher. 
No Colégio de Líderes, as mulheres passaram a ter direito a voz, voto e 
usar o horário de liderança nas sessões plenárias.

3.1.3 Órgãos e dirigentes do Senado Federal
Atualmente, a estrutura do Senado Federal está dividida em três 

campos, os quais abrangem os órgãos superiores de execução, os de asses-
soramento superior e o supervisionado. 

3.1.3.1 Comissão Diretora 

A Comissão Diretora, estruturada segundo a Mesa do Senado Federal, 
responde pela formulação de políticas, objetivos, diretrizes e metas, bem 
como pela supervisão e pela fiscalização dos atos administrativos da Ins-
tituição (Regimento Interno do Senado Federal – RISF – e ato próprio que 
define competências e atribuições de cada dos membros – art. 233, RISF).

Vinculam-se à Comissão Diretora comitês e conselhos criados pelo 
Senado Federal, para apresentar diretrizes de atividades administrativas 
(art. 234, RISF). 
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3.1.3.2 Presidência do Senado Federal 

A Presidência assessora o presidente do Senado em sua missão institu-
cional, legislativa, política e administrativa (art. 235, RISF, alterado pelo 
Ato da Comissão Diretora 8, de 2014). Compõem a Presidência do Senado 
Federal o Gabinete da Presidência, a Assessoria Técnica da Presidência, 
a Secretaria de Relações Internacionais da Presidência, a Assessoria de 
Imprensa da Presidência, o Cerimonial da Presidência, e a Secretaria de 
Transparência do Senado Federal.

3.1.3.3 Primeira Secretaria 

À Primeira Secretaria do Senado compete assessorar o primeiro secre-
tário do Senado na missão de coordenar os serviços administrativos e efe-
tuar a supervisão geral da Casa, consoante as diretrizes definidas pela 
Comissão Diretora, respeitadas as competências específicas dos demais 
membros da Mesa. 

3.1.3.4 Gabinetes dos Senadores e das Lideranças

 Aos Gabinetes dos Senadores e das Lideranças cabe assessorar o titular 
nas atividades legislativas, parlamentar, fiscalizadora, política e de comu-
nicação social, como também proceder aos suportes administrativo e logís-
tico necessários à sua atuação (art. 238, RISF, alterado pelo Ato da Comissão 
Diretora 8, de 2014).

3.1.3.5 Comitê de Governança 
Corporativa e Gestão Estratégica 

O Comitê de Governança Corporativa e Gestão Estratégica assessora 
e apoia a Comissão Diretora na formulação, na implementação e na ava-
liação de políticas e estratégias de gestão do Senado, segundo princípios 
da boa governança. Promove a ética, a transparência, o desenvolvimento 
institucional e a imagem pública da Instituição. Além disso, define prio-
ridades de projetos e investimentos estratégicos e alocação de recursos 
críticos, analisa o desempenho organizacional do Senado técnica e admi-
nistrativamente, e exerce outras funções atinentes a sua área de compe-
tência (art. 239, RISF).

3.1.3.6 Secretaria Geral da Mesa 

A Secretaria Geral da Mesa tem como atribuições assessorar as Mesas do 
Senado Federal e a do Congresso Nacional no desempenho das atribuições 
constitucionais, legais e regimentais. Gerencia o processo legislativo; assessora 
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e secretaria as sessões do Senado e as do Congresso Nacional, as reuniões das 
Mesas, dos líderes do Senado e do Congresso. Assessora também as comissões 
permanentes e temporárias do Senado Federal, as comissões mistas do Con-
gresso Nacional, os conselhos e os órgãos do Parlamento e secretaria suas 
reuniões; organiza registros de sessões e reuniões realizadas e publica 
em diários e anais. Gere o processo legislativo eletrônico, coordenando as 
atividades relativas ao provimento de informações afetas às matérias legis-
lativas do Senado Federal e do Congresso Nacional, às normas jurídicas, aos 
pronunciamentos e ao exercício do mandato parlamentar.

Ademais, atende ao usuário do processo legislativo e coordena as uni-
dades administrativas a ele afetas (art. 241, RISF, alterado pelo Ato da 
Comissão Diretora 8, de 2014). Formam a Secretaria Geral da Mesa: o 
Gabinete; a Assessoria Técnica; o Escritório Setorial de Gestão; o Serviço 
de Protocolo Legislativo; a Coordenação do Sistema de Votações Eletrô-
nicas; a Coordenação de Apoio à Mesa; a Coordenação de Redação Legis-
lativa; a Coordenação de Apoio Logístico; as Secretarias de Informação 
Legislativa, de Apoio a Órgãos do Parlamento, Legislativa do Senado 
Federal, Legislativa do Congresso Nacional, a de Comissões, a de Registro 
e Redação Parlamentar, a de Atas e Diários, e a Secretaria de Expediente.

3.1.3.7 Diretoria Geral 

A Diretoria Geral realiza a coordenação, a supervisão e o controle da 
gestão administrativa da Casa, assim como executa as ações administra-
tivas em observância às diretrizes e às políticas de gestão estabelecidas 
pela Comissão Diretora. Assessora e secretaria as reuniões da Comissão 
Diretora; provê o Senado Federal de métodos, técnicas e ferramentas de 
governança corporativa e gestão estratégica; integra os suportes admi-
nistrativo e logístico das atividades parlamentares e legislativas e dos 
órgãos da estrutura geral do Senado Federal (art. 252, RISF, alterado pelo 
Ato da Comissão Diretora 8, de 2014).

3.1.3.8 Consultoria Legislativa 

À Consultoria Legislativa cabe prestar consultoria e assessoramento 
à Mesa, às comissões e aos senadores, no Senado Federal e no Congresso 
Nacional, para o desempenho das funções legislativa, parlamentar e fis-
calizadora, e consultoria e assessoramento eventual à Secretaria Geral da 
Mesa e à Diretoria Geral (art. 268, RISF).
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3.1.3.9 Consultoria de Orçamento, 
Fiscalização e Controle 

A Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle executa consultoria 
e assessoramento técnico nas áreas de direito financeiro, planos, orçamentos 
públicos, fiscalização e controle à Mesa, à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização (CMO), do Congresso Nacional, às comis-
sões do Senado Federal e às demais comissões mistas do Congresso, como 
também aos senadores, no exercício do mandato. Assessora eventualmente a 
Secretaria Geral da Mesa e a Diretoria Geral (art. 269, RISF). 

3.1.3.10 Advocacia do Senado Federal 

A Advocacia do Senado Federal, órgão de assessoramento superior, tem as 
seguintes atribuições: prestar consultoria e assessoramento jurídicos à Mesa, 
à Comissão Diretora, à Procuradoria Parlamentar, à Corregedoria Parla-
mentar, à Secretaria Geral da Mesa; à Diretoria Geral e aos demais órgãos da 
estrutura administrativa da Casa; opinar sobre minutas de atos e contratos 
administrativos a serem firmados pelo Senado Federal ou suas unidades. 

Além disso, aprovar minutas-padrão; propor à Comissão Diretora 
criação, alteração ou revogação de enunciados normativos; atuar em juízo 
na defesa das prerrogativas do Senado Federal e do Congresso Nacional, 
mediante autorização específica; elaborar as peças processuais e as infor-
mações a serem enviadas à Advocacia Geral da União, ou, nos casos pre-
vistos em lei, diretamente ao Judiciário (art. 270, RISF).

3.1.3.11 Secretaria de Controle 
Interno do Senado Federal 

A Secretaria de Controle Interno do Senado Federal, como órgão de 
assessoramento superior, avalia regular e efetivamente a aplicação dos 
recursos públicos do Senado, mediante auditorias, atividades e demais 
ações de controle, para contribuir para o contínuo aperfeiçoamento da 
gestão administrativa. Presta consultoria à Mesa, à Comissão Diretora, 
ao presidente e à Diretoria Geral, quanto a legalidade, legitimidade, eco-
nomicidade, efetividade, eficiência e eficácia dos atos do Senado Federal.

Elabora o Plano Anual das Auditorias, as Atividades e as Ações de Con-
trole Interno (PAInt) e o submete ao primeiro secretário, para aprovação. 
Planeja, coordena, fiscaliza e realiza as atividades de auditoria e inspeção 
contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, pessoal e de 
tecnologia da informação, abrangendo as receitas e as despesas públicas; 
apresenta anualmente ao primeiro secretário o Relatório das Auditorias, 
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das Atividades e das Ações de Controle (RAInt) realizadas no período, 
com informações das recomendações feitas e avaliação das providências 
adotadas pela Administração.

Propõe normas e procedimentos para gerenciamento de riscos, apri-
moramento da governança e aperfeiçoamento dos controles internos 
administrativos dos atos que impliquem despesas ou obrigações, e cria 
condições indispensáveis para garantir eficácia ao controle externo, exer-
cido pelo Tribunal de Contas da União.

3.1.3.12 Secretaria de Comunicação Social 

A Secretaria de Comunicação Social formula, coordena e supervi-
siona a execução de programas afetos à política de comunicação social 
do Senado Federal. Controla e orienta a execução de tarefas referentes 
à divulgação das atividades do Senado, pelos diversos meios de comuni-
cação (art. 272, RISF, alterado pelo Ato da Comissão Diretora 8, de 2014). 

3.1.3.13 Instituto Legislativo Brasileiro

O Instituto Legislativo Brasileiro – ILB gerencia e realiza a Política de 
Capacitação do Senado Federal e o Programa de Integração e Moderni-
zação do Poder Legislativo Brasileiro (Interlegis). Para isso, concebe, for-
mula, executa e avalia as ações de formação, treinamento e desenvolvi-
mento de pessoas, considerando a diversidade de conhecimentos técnicos 
institucionalmente requeridos e incluindo as dimensões estratégica, 
tática e operacional quanto aos conhecimentos gerenciais.

Ademais, sugere planos de capacitação, articulado com a Secretaria 
de Recursos Humanos e com as demais unidades da Casa; estimula pes-
quisas científicas referentes ao Poder Legislativo e a inter-relação com os 
outros poderes; disponibiliza o conhecimento produzido aos cidadãos por 
cursos abertos e outras medidas; apoia e assiste, com suporte técnico, a 
modernização do Poder Legislativo brasileiro, integrando-o às instâncias 
federal, estadual e municipal, visando melhorar a comunicação e o fluxo 
de informações entre os legisladores (art. 279, RISF, alterado pelo Ato da 
Comissão Diretora 8, de 2014). 
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3.2 Espanha – Cortes Generales

3.2.1 Órgãos e dirigentes das Cortes Generales

3.2.1.1 Mesa

A Mesa constitui um dos mais representativos órgãos das Cortes Gerais 
espanholas. O Título Terceiro, Capítulo Primeiro, Regulamento Interno 
do Congresso, art. 35, esclarece que a Mesa é o órgão gestor e atua sob a 
autoridade e o sentido de seu presidente. 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 calendário das atividades da Sessão Plenária e 
das comissões para cada período de sessões; descrever, conforme o Regu-
lamento, os textos e os documentos de natureza parlamentar, decidindo 
sobre sua admissibilidade e sua tramitação; outras funções conferidas 
pelas leis e pelo Regulamento atual.

O mesmo art. 36 dispõe que, quando uma decisão é adotada pela Mesa, 
no exercício das funções relacionadas no dispositivo, e afeta diretamente 
um senador ou um grupo parlamentar, estes podem pedir reconsideração. 
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 dispõem 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 em todos os atos oficiais; convocar e presidir as ses-
sões do Plenário do Senado, manter a ordem das discussões, 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 men-
sagens que a Casa necessita remeter. 

Possui como delegações, também, interpretar o Regulamento; substi-
tuir, segundo a Mesa da Comissão de Regulamento, as lacunas deste; zelar 
pela observância ao Regulamento, pela cortesia e pelos costumes parla-
mentares; aplicar as medidas relativas à disciplina parlamentar; exercer 
outras faculdades definidas na Constituição, nas leis e no Regulamento. 

Além disso, o presidente exerce a autoridade suprema da Câmara 
no Palácio do Senado e nos outros edifícios que deste dependem; dita 
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quantas medidas são necessárias para manter a ordem dentro de seu 
recinto e dá determinações aos funcionários e aos agentes civis de segu-
rança (art. 38). 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 com-
petentes (art. 39). Os vice-presidentes, por sua ordem, assumem o posto 
do presidente, exercendo as funções deste, em caso de ausência, vacância 
ou impossibilidade (art. 40).

As delegações dos secretários são definidas no Título Terceiro, Capí-
tulo 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 comunicações 
e documentos remetidos ao Senado, entendendo e firmando as resolu-
ções não aprovadas; autorizar qualquer comunicação e certificação oficial 
emitida pela Secretaria; computar os resultados das votações do Senado. 

Devem ainda assinar, um deles, com o presidente as mensagens moti-
vadas pelo previsto no art. 90.2 da Constituição Espanhola – CE (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 inte-
grada pelo presidente da Câmara e pelos porta-vozes dos grupos par-
lamentares existentes em cada momento (art. 43.1 do Regulamento do 
Senado – RS). Às reuniões, além dos porta-vozes dos diversos grupos 
parlamentares, podem 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 
especialmente alguma comunidade independente, poderão assistir todos 
os representantes dos grupos territoriais (art. 43.2 do RS). 

A Junta de 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 prá-
tica, transformou-se em fórum no qual, sob a autoridade do presidente 
do Senado, são expostas sugestões e observações sobre qualquer aspecto 
relacionado ao funcionamento da Câmara.
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A Junta, presidida pelo presidente do Senado, é composta por um mínimo 
de 21 membros, escolhidos proporcionalmente 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 extraor-
dinária do Plenário (art. 73, CE, e 70, RS) e zelar pelos poderes da Câmara 
quando 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 normatiza a com-
posição e a atuação dos grupos parlamentares e dos grupos territoriais. De 
acordo com o art. 27, cada grupo parlamentar é composto de no mínimo dez 
senadores. Nenhum deles pode tomar parte em mais de um grupo. Quando 
os componentes de um grupo parlamentar, 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 pelo mesmo par-
tido, federação, coalizão ou agrupamento não podem formar mais de um 
grupo parlamentar. Cada grupo deve adotar denominação conforme com 
a usada por seus membros nas eleições. Os distintos grupos constituídos 
no Senado gozam de 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 cinco dias 
úteis, contados da constituição do Senado, os senadores que resolvam 
constituir um grupo parlamentar devem entregar à Presidência 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 disposto 
na Seção anterior, mas computando-se, nesse caso, o prazo de cinco dias 
úteis a partir do encerramento da apresentação das credenciais. A relação 
dos componentes dos grupos parlamentares é de conhecimento público.

Conforme o art. 29, podem incorporar-se aos vários grupos criados os 
senadores que expressem esse desejo por escrito, dirigido à Presidência da 
Câmara, com o visto do porta-voz do grupo correspondente. O art. 30 deter-
mina que os senadores que, nos prazos a que se refere o art. 28, não hou-
verem integrado um grupo parlamentar de denominação específica passam 
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a compor o grupo misto, cuja participação em atividades da Câmara será 
idêntica às dos restantes. 

O grupo misto, 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. Os senadores que, por qualquer 
motivo, não desejam pertencer a um grupo de denominação específica, 
estão automaticamente incorporados ao grupo misto, exceto se, no prazo 
de três dias, inscreverem-se em grupos já constituídos. O porta-voz do 
grupo misto, ou de qualquer destes, comunica as incorporações efetuadas 
ao presidente da Câmara.

No art. 31, está determinado que, quando durante a legislatura se 
altera a quantidade de componentes de um grupo parlamentar, a repre-
sentação deste nas comissões ajusta-se 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 Legisla-
tivas ou órgãos colegiados superiores de duas ou mais Comunidades Autô-
nomas, podem constituir-se grupos territoriais; nenhum senador, porém, 
pode integrar mais de um grupo territorial. Cada um desses é formado 
de pelo menos três senadores escolhidos pelo eleitorado do território ou 
designados pela Assembleia Legislativa ou pelo órgão colegiado superior da 
Comunidade Autônoma respectiva. 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 territo-
riais devem entregar à Presidência da Câmara, por intermédio dos res-
pectivos grupos parlamentares, a relação nominal de seus integrantes, 
subscrita por estes e pelo porta-voz do grupo parlamentar a que estão 
adstritos, e indicar a denominação do grupo com referência expressa 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 seguinte: 
o Senado disporá aos grupos parlamentares subvenção cujo valor será 
fixado em função do número de seus componentes; o valor representará 
complemento igual e fixo para todos. 

3.2.2 Órgãos e dirigentes do 
Congreso de los Diputados
O Congreso de los Diputados, por ter autonomia reconhecida na Consti-

tuição espanhola, é regido por regulamento definido por ele em 1982. Esse 
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texto discrimina quais órgãos compõem a Casa – a Presidência, a Mesa do 
Senado, a Junta de Porta-Vozes, as comissões e o Pleito Permanente. 

3.2.2.1 Presidência

O presidente, representante da Câmara, é eleito pelo Plenário para 
toda a legislatura correspondente a seu mandato. Preside os outros órgãos 
do Congresso e as sessões e as reuniões conjuntas das Casas das Cortes 
Generales. 

3.2.2.2 Mesa

A Mesa do Congresso espanhol é órgão interno do Governo e possui a 
função principal de reger e coordenar os trabalhos de toda a Casa. É formada 
pelo presidente, por quatro vice-presidentes e quatro secretários escolhidos 
segundo a relevância numérica dos diferentes grupos parlamentares. Sua 
função primordial é reger e ordenar o trabalho de todo o Congresso, como 
órgão de governo interno. 

3.2.2.3 Junta de Porta-Vozes

A Junta de Porta-Vozes, composta pelo presidente e pelo porta-voz de 
cada partido, além de um integrante do Governo, um da Mesa do Congresso 
e os técnicos, responde principalmente pela definição da ordem do dia das 
sessões do Plenário. Compete-lhe, sobretudo, fixar a ordem do dia das ses-
sões do Congresso.

3.2.2.4 Comissões

Outros órgãos a compor o Congresso são as comissões, formadas por 
número proporcional de deputados, dada a importância numérica dos 
grupos parlamentares. As comissões podem ser de duas espécies – perma-
nentes e não permanentes. As primeiras podem ter competência legislativa 
plena, concedida pelo Pleito do Congresso, para analisar projeto de lei, que 
poderão aprovar ou rejeitar.

Já as não permanentes são estabelecidas com objetivo específico e 
duração determinada previamente pelo Pleito.

As comissões são integradas por número proporcional de deputados, 
considerada a importância numérica dos distintos grupos parlamentares. 

3.2.2.5 Subcomissões e Ponencias

As subcomissões e as ponencias são órgãos de estudo e de proposta 
que constituem o coração das comissões. Assim como estas, funcionam 
em muitos casos como órgãos de preparação das decisões da Câmara. As 
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ponencias fazem o mesmo em relação às comissões. Têm importância 
considerável, porque nelas é realizado o estudo mais aprofundado das 
várias questões submetidas a exame pelas comissões. Apresentações são 
formadas para cada tópico, atuam com as portas cerradas e normalmente 
são integradas por uma pluralidade de membros, que representam os 
diferentes grupos parlamentares.

São as seguintes as subcomissões e as ponencias atualmente em 
funcionamento:

 � Subcomissão de Estudo do Modelo de Reserva Militar Voluntária;
 � Subcomissão de Reestruturação e Planejamento Financeiro;
 � Subcomissão, Monitoramento e Proposição de Emprego para 

Jovens;
 � Subcomissão de Análise de Problemas Estruturais do Sistema 

Sanitário;
 � Subcomissão de Racionalização do Tempo, Conciliação e 

Corresponsabilidade;
 � Subcomissão de Estudo de Pessoas Vítimas de Exploração Sexual;
 � Ponencia do Estudo da Reforma do Regulamento;
 � Ponencia Encarregada das Relações com o Conselho de Segurança 

Nuclear.

3.2.2.6 Pleito ou Deputação Permanente

O Pleito Permanente consiste no órgão que controla e fiscaliza os 
poderes da Casa, no interregno entre o término dos mandatos e a nomeação 
dos novos deputados. É composto de no mínimo 21 integrantes e confor-
mado por número proporcional de deputados, em razão da importância 
numérica dos vários partidos. É órgão de natureza especial, responsável 
por velar pelos poderes da Câmara, quando esta não está reunida. Cumpre 
o papel de substituto do Pleno do Congresso, para que determinadas e 
especiais funções não fiquem desatendidas, quando o Congresso tenha 
sido dissolvido ou tenha-se expirado o mandato. 

3.2.2.7 Secretaria Geral

A Secretaria Geral inclui os vários serviços administrativos e técnicos 
da Câmara, realizados pelos funcionários. Seu personagem é profissional. 
Abaixo da autoridade da mesa e do presidente, a Secretaria Geral res-
ponde pelos órgãos parlamentares e pelos membros, apoiando o desen-
volvimento de suas tarefas. Especificamente, assessora esses órgãos jurí-
dica e tecnicamente, facilita diversos benefícios e organiza os recursos 
humanos e os materiais necessários, para que o Congreso possa conhecer 
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e realizar as funções. É dirigida pelo secretário-geral, nomeado pela Mesa 
com proposta do presidente entre os advogados das Cortes Generales com 
mais de cinco anos de efetivo exercício. 

3.2.3 Órgãos e dirigentes do Senado
O Senado possui estrutura semelhante à do Congresso dos Deputados: 

presidente, eleito na Sessão Constitutiva do Congresso pelo voto da 
maioria absoluta dos membros (art. 7º do RS). 

O Senado, por ter autonomia reconhecida na Constituição espanhola, 
é regido por regulamento definido por ele e aprovado pela Mesa em 1994. 
Esse texto discrimina quais órgãos compõem a Casa – o presidente, a 
Mesa do Senado, a Junta de Porta-Vozes, as comissões e a Deputação Per-
manente, as comissões e as ponencias. 

3.2.3.1 Presidência

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 Regulamento, con-
forme a Mesa e a Comissão de Regulação.

O presidente dirige todos os órgãos colegiados do Senado, repre-
senta a Casa e é escolhido pelo Pleno para exercer o cargo durante toda a 
legislatura. 

3.2.3.2 Mesa do Senado

Além dele, há a Mesa do Senado, composta por presidente, dois vice-pre-
sidentes 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 documentos de natureza parla-
mentar, declarando ou não sua admissão; decide o procedimento de trami-
tação das diversas iniciativas parlamentares; programa as linhas gerais de 
atuação do Senado (inclusive as ordens do dia das sessões plenárias); pre-
para 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 audiências da Junta de Porta-Vozes. Cabe à Mesa ainda adotar 
medidas, aprovar decisões relativas à organização dos trabalhos e ao Regime 
Interno da Casa e ordenar os gastos. 
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3.2.3.3 Junta de Porta-Vozes

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 em deliberação verse sobre alguma comu-
nidade autônoma, podem assistir à reunião todos os representantes dos 
partidos políticos (art. 43.2 do RS). 

A Junta deve ser ouvida, quando da definição da ordem do dia das 
sessões plenárias, determinadas pelo presidente em consonância com 
a Mesa, sobre assuntos referentes à organização interna da Câmara, 
embora a decisão final caiba à Mesa ou ao presidente (art. 44 do RS). Na 
prática, a Junta converteu-se em foro no qual são apresentadas propostas 
e observações a respeito de qualquer assunto relativo ao funcionamento 
do Senado.

3.2.3.4 Deputação Permanente

A Deputação Permanente, outra instituição do Senado, é presidida 
pelo presidente da Casa e integrada pelo mínimo de 21 membros, 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 do Senado, quando este não está reunido; exerce ainda suas fun-
ções no período que vai da dissolução até a constituição de nova Câmara 
(art. 78 da CE).

A Deputação Permanente zela pelos poderes do Senado entre os períodos 
das sessões ou ao término destas por expiração ou dissolução. É composta de 
número proporcional de senadores dada a relevância numérica dos grupos 
parlamentares.

3.2.3.5 Comissões e Ponencias 

O Senado também conta com as comissões e as ponencias, órgãos 
essenciais ao trabalho da Casa, constituídas por senadores em número 
proporcional à força que cada partido detém no órgão (art. 51 do RS). 
Atualmente, cada comissão é composta de 26 membros; eles elegem sua 
Mesa, formada por um presidente, dois vice-presidentes e dois secretá-
rios, utilizando o mesmo procedimento da eleição dos componentes da 
Mesa do Senado. As comissões podem designar relatorias, formadas por 
senadores de diversos grupos parlamentares, para elaborarem informes, 
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estudos legislativos, ou de outra natureza, os quais embasem os trabalhos 
da comissão.

Há vários tipos de comissão: as permanentes, criadas para funcionar 
durante toda a legislatura – podem ser legislativas ou não legislativas; 
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 natu-
reza permanente, ou especial, constituídas por membros de ambas as 
casas legislativas. Constituem competências das comissões elaborar 
textos legislativos e celebrar sessões informativas com componentes do 
Governo, autoridades, servidores e outras personalidades; compete-lhes 
igualmente enviar questionamentos orais e moções, sem prejuízo de 
outras atribuições estabelecidas no Regulamento Interno do Senado.

As comissões, formadas por número proporcional de senadores, consi-
derada a importância numérica dos grupos parlamentares, classificam-se 
em permanentes e não permanentes. Aquelas contam com competência 
legislativa atribuída pelo Senado para aprovar ou recusar terminante-
mente dado projeto de lei, ao passo que estas são instauradas com fim 
específico e duração e temática estabelecidas, antes de sua constituição, 
pelo Pleno do Senado.

3.3 Estados Unidos da América – 
Congresso Norte-americano

3.3.1 Órgãos e dirigentes do Congresso
A competição pelo controle do Congresso tem sido intensa nas últimas 

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 preside, 
embora não o faça em todos os debates e sessões legislativas lá reali-
zados. 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 primeiramente autorizado 
pelo oficial-presidente. Compete-lhe ainda punir algum membro, caso 
considere que o representante tenha violado regras; a punição, porém, 
sujeita-se à aprovação por toda a Câmara dos Representantes.
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O presidente também representa o principal líder do partido político majo-
ritário na Casa, pois é escolhido em votação pelos componentes da Câmara, e 
necessita apenas da maioria absoluta para vencer o pleito. Desse modo, conta 
com a prerrogativa de definir quais comitês examinam leis, de escolher os 
presidentes dos comitês da Câmara, bem como a maioria dos membros do 
Comitê das Regras e todos os membros de qualquer Comitê de Conferência. 
Se a Presidência e o Congresso dos Estados Unidos forem controlados por 
distintos partidos políticos, o presidente da Câmara poderá tornar-se Líder 
da Oposição de fato, ocasião em que poderá usufruir tal posição em prol de 
seu partido político, dado que possui poderes significativos em relação a 
assuntos da Câmara dos Representantes.

A Constituição dos Estados Unidos não dispõe 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, é 
também líder do partido político ao qual pertence, geralmente o majo-
ritário. 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, o presidente da Câmara situa-se atrás tão-somente do vice-pre-
sidente da República para assumir a Presidência do país.

No que concerne ao Senado, a Constituição determina que a Presidência 
da Casa seja ocupada pelo vice-presidente dos Estados Unidos, com direito 
a voto. Ele, todavia, por convenção, raramente preside sessões e debates no 
Senado, fazendo-o só em ocasiões importantes como a posse de senadores, 
ou em votações acirradas, quando seu voto pode ser crucial e determinante 
do resultado. Em função disso, o Senado, 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 presi-
dente temporário preside poucas sessões da Casa, delegando a responsabi-
lidade 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, senta-se 
na cadeira à frente do Senado. Seus poderes, contudo, estão bastante limi-
tados – age basicamente em atos secundários, como o anúncio de resultados 
de votações. Sua atribuição primordial consisite em controlar debates, cha-
mando 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 
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poderes do oficial-presidente do Senado norte-americano resultam sensi-
velmente menores que os do presidente da Câmara dos Representantes.

3.3.2 Órgãos e dirigentes da 
Câmara dos Representantes

3.3.2.1 Comitês

Outros órgãos dessa Câmara são os comitês (e os subcomitês), respon-
sáveis sobretudo pela revisão do Poder Executivo. São compostos sempre 
por representantes, os quais podem ser senadores. Os integrantes de cada 
comitê são escolhidos por todos os representantes da Câmara, com o aval 
dos partidos políticos que têm direito a certa quantidade de assentos 
variável segundo o número de membros na House of Representatives.

3.3.2.2 Presidência

O presidente da Câmara preside a Câmara dos Representantes, embora 
quase não participe de sessões e debates realizados nesta Casa. Nessas oca-
siões, indica outro membro da Câmara para presidi-los. O presidente per-
tence ao partido majoritário na Câmara e é o líder dessa agremiação política.

Ao presidente cabe determinar sanções a certo representante, se 
entender ter este violado alguma norma, bem como autorizar a apresen-
tação de moções e o pronunciamento de discursos. Compete-lhe ainda 
escolher o presidente dos comitês e definir a maioria dos integrantes do 
Comitê das Regras e todos os membros de qualquer Comitê de Conferência. 

3.3.2.3 Whips

Os whips, escolhidos pelos partidos, exercem a função de garantir 
que todos os componentes de seu partido votem em consonância com a 
vontade dos líderes do partido ao qual são filiados. Os representantes em 
geral têm menos autonomia com referência aos líderes de seu partido que 
os senadores, o que comprova o poder das lideranças.

3.3.2.4 Clerk (ou Oficial-Chefe)

O clerk é o responsável pela preparação de documentos, pela manu-
tenção de recordações públicas, pelo monitoramento dos oficiais de 
escalão mais baixo.

Esse cargo também preside a Câmara dos Representantes, até que novo 
presidente seja escolhido depois do fim de uma eleição nacional. 
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3.3.2.5 Serjeant-at-arms

O serjeant-at-arms é a pessoa encarregada de garantir a segurança e a 
ordem nos arredores da Câmara dos Representantes.

3.3.2.6 Polícia do Capitólio

A Polícia do Capitólio, subordinada ao Conselho da Polícia do Capi-
tólio, responde pelo policiamento efetivado nos arredores da Câmara dos 
Representantes.

O serjeant-at-arms é membro da Polícia do Capitólio. 

3.3.2.7 Floor manager

Nas sessões legislativas, há espaço para debates sobre determinada lei, 
com prazo definido de uma hora, igualmente dividido entre os partidos 
majoritários e os minoritários.

O floor manager incumbe-se de liderar a discussão, observando e admi-
nistrando o tempo do discurso de cada representante que deseja se pronun-
ciar acerca de dado assunto. Em alguns casos, um membro pode contar com 
somente um minuto (ou até menos) para expressar suas opiniões.

3.3.3 Órgãos e dirigentes do Senado Federal

3.3.3.1 Presidência

A Presidência do Senado é exercida pelo vice-presidente dos Estados 
Unidos, o qual tem direito a veto. Por tradição, ele raramente preside ou 
administra debates no Senado, fazendo-o somente em ocasiões especiais, 
como a posse de novos senadores ou as votações acirradas, quando seu 
voto é fundamental.

A Constituição norte-americana faculta a escolha pelo Senado de um 
presidente temporário, que presida as sessões quando da ausência do 
Senador presidente. Essa função é de modo geral exercida pelo senador 
mais experiente do partido majoritário, ainda que também pouco presida 
os debates ocorridos na Casa, já que delega tal competência a senadores 
mais novos pertencentes ao partido da maioria. 

3.3.3.2 Whips

Assim como ocorre na Câmara dos Representantes, os whips, esco-
lhidos pelos partidos, exercem a função de garantir que todos os compo-
nentes de seu partido votem em consonância com a vontade dos líderes do 
partido ao qual são filiados. Os senadores em geral têm menos autonomia 
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com referência aos líderes de seu partido que os senadores, o que com-
prova o poder das lideranças.

3.3.3.3 Secretário do Senado

O secretário do Senado administra relações públicas e salários e é 
auxiliado por um assistente.

3.3.3.4 Serjeant-at-arms

O serjeant-at-arms é a pessoa encarregada de garantir a segurança e a 
ordem nos arredores do Senado.

3.3.3.5 Polícia do Capitólio

A Polícia do Capitólio, subordinada ao Conselho da Polícia do Capi-
tólio, responde pelo policiamento efetivado nos arredores do Senado.

O serjeant-at-arms é membro da Polícia do Capitólio. 

3.4 França – Parlamento
 Na França o Parlamento é composto pela Assembleia Nacional e 

pelo Senado.

3.4.1 Órgãos e dirigentes da 
Assembleia Nacional

3.4.1.1 Presidência

A Assembleia Nacional foi, na quinta República, como nas ante-
riores, presidida por líderes políticos. O presidente desempenha papel 
fundamental na vida política francesa não só pela contribuição, essen-
cial ao bom funcionamento da Casa, mas também pela responsabilidade 
de modernizar a Assembleia, liberá-la para os cidadãos e assegurar sua 
influência mundial. Esse papel foi estendido por ato da Constituição, de 
23 de julho de 2008, com a alteração dos regulamentos daí decorrente. 

O presidente da Assembleia Nacional relaciona-se com outras autori-
dades e organismos públicos. Ele deve ser consultado em duas situações: 
dissolução da Assembleia Nacional (art. 12 da Constituição); implemen-
tação dos poderes excepcionais pelo presidente da República (art. 16 da 
Constituição). Também é consultado pelo primeiro-ministro, quando este 
visa solicitar dias adicionais, além dos cento e vinte de que cada Assem-
bleia dispõe para a sessão ordinária (art. 28 da Constituição). 
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O presidente pode deferir as leis antes da promulgação pelo Conselho 
Constitucional (art. 61 da Constituição) e opinar caso um compromisso inter-
nacional inclua cláusula contrária à Constituição (art. 54 da Constituição).

Quando de discordância com o governo, pode apresentar ao Conselho, 
para que ele determine se a legislação proposta ou a alteração abrangida 
pelo âmbito de aplicação da lei é ou não contrária à delegação concedida 
no art. 38 da Constituição (art. 41 da Constituição). 

Ademais, ele é competente para decidir em questões de segurança 
interna ou externa da Assembleia. Para tanto, dispõe do serviço, a seu 
critério, de um comandante militar, o qual vela pela segurança do Palácio 
de Bourbon e dos parlamentares. 

3.4.1.2 Mesa 

Um dos principais órgãos do Parlamento francês é a Mesa. Representa o 
órgão coletivo que, subordinado à autoridade do presidente, regula o fun-
cionamento interno e dirige os trabalhos da Assembleia Nacional (art. 35 
do Regulamento Interno). Possui a seguinte composição (atual): 22 mem-
bros, dentre os quais o presidente; seis vice-presidentes; três adminis-
tradores (magistrados encarregados das finanças); doze secretários. Sua 
eleição para cada legislatura ocorre na sessão constituinte da Assembleia 
Nacional (art. 4 e seguintes do Regulamento da Assembleia Nacional).

O presidente, que entre 1875 e 1958, era submetido a reeleição anual, é 
eleito atualmente para toda a legislatura (art. 32 da Constituição). Todos 
os outros membros são escolhidos a cada ano na sessão da abertura do 
período ordinário das sessões, isto é, em outubro. Conforme a Seção 2 
do artigo 10 do Regulamento da Assembleia Nacional, a configuração da 
Mesa será realizada procurando-se “reproduzir [...] a composição política 
do Parlamento”, sem que se exija rigorosa proporcionalidade. Quando as 
candidaturas existentes correspondem ao número das vacâncias, o que 
frequentemente ocorre, a designação não dá lugar à votação.

Suas competências mais relevantes são de caráter parlamentar e de 
gestão interna da Assembleia Nacional. De acordo com a primeira cate-
goria, analisa escritos e documentos de natureza parlamentar, declara 
sua admissão ou sua inadmissão e decide o procedimento de trami-
tação das distintas iniciativas; também programa as principais linhas de 
desempenho da Assembleia Nacional, prepara o calendário das reuniões 
da sessão Plenária e das comissões para cada período das sessões e coor-
dena os trabalhos dos órgãos diferentes do Senado, marca audiências das 
Juntas de Porta-Vozes (art. 36 do RS). Igualmente, de acordo com o presi-
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dente e ouvida a Junta de Porta-Vozes, prepara a rotina diária das sessões 
plenárias.

Com respeito à segunda categoria de competências, a Mesa adota 
quaisquer decisões e medidas necessárias à organização dos trabalhos 
e do regime interno da Assembleia Nacional, elabora o projeto do orça-
mento do Senado para cada exercício financeiro, dirige sua execução e 
ordena as despesas.

As atribuições da Mesa são definidas pela Constituição. No segundo 
parágrafo do art. 26, a Constituição sujeita à autorização da Mesa toda 
medida de prisão ou qualquer outra medida privativa ou restritiva da 
liberdade com respeito a um deputado. Já o § 3º do art. 89 prediz que, em 
caso de reforma da Constituição, a Mesa do Congresso será a da Assem-
bleia Nacional. 

A Mesa possui competência geral em matéria de direção da Assem-
bleia. Tem “plenos poderes para requisitar seus debates, organizar e 
dirigir todos os seus serviços” (inciso I do art. 14 do RS). 

Determinadas faculdades, porém, são exercidas da maneira individual: os 
vice-presidentes substituem e representam o presidente; os administradores 
respondem pela gerência administrativa e financeira; os secretários super-
visionam as votações. A Mesa assume colegiadamente a representação da 
Assembleia nos atos externos, bem como interpreta e aplica o Regulamento, 
para resolver incidentes de sessão de maior expressão e assegurar tratamento 
igualitário com respeito à comunicação audiovisual. Tanto a organização 
dos serviços quanto o estatuto do pessoal do Parlamento são regulados pelas 
deliberações da Mesa.

Com o fito de preparar certas decisões da Mesa, costumam-se insti-
tuir delegações internas. No momento há seis delegações encarregadas 
de: aplicar o Estatuto dos Deputados; estabelecer comunicações; tratar de 
atividades internacionais; examinar as perguntas referentes os escritó-
rios parlamentares; analisar a admissibilidade financeira dos projetos de 
lei; e coordenar os grupos de estudo.

Cada uma dessas delegações é presidida por um vice-presidente, que assu-
mirá o papel de proponente das conclusões de sua delegação perante a Mesa. 

A Mesa reúne-se cerca de uma vez ao mês. Cada reunião acarretará 
a publicação, no Folhetim e no sítio da Internet da Assembleia, de uma 
relação das decisões adotadas, algumas das quais serão publicadas no 
Jornal Oficial.

No Parlamento francês, a Mesa constitui o órgão coletivo que, depen-
dendo da autoridade do presidente, regula a vida interna e dirige os tra-
balhos da Assembleia Nacional. É formada atualmente por um presidente, 
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6 vice-presidentes, 3 administradores (denominados Questeurs) e 12 secre-
tários (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 eleição de seu presidente. Este é escolhido por 
votação secreta na tribuna. Se a maioria absoluta dos votos não for alcan-
çada nas duas primeiras votações, na terceira é suficiente a maioria relativa 
e, em caso de empate, é eleito o candidato mais idoso. 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 
começo de cada legislatura, durante a sessão seguinte à da eleição do 
presidente, sem prejuízo de submeterem-se à renovação em cada um dos 
anos seguintes, à exceção do que precede a renovação da Assembleia, na 
sessão de abertura dos trabalhos legislativos. O presidente é atendido 
pelos seis membros mais novos do Parlamento, os quais executam as fun-
ções de secretários. Na eleição dos vice-presidentes, dos administradores 
e dos secretários, procura-se reproduzir na Mesa a composição política da 
Casa. Os presidentes dos grupos parlamentares reúnem-se com o fito de 
elaborar, por ordem de apresentação por eles acordada, a lista dos respec-
tivos candidatos aos diversos cargos da Mesa.

Ainda conforme o mesmo artigo, as candidaturas são entregues à 
Secretaria Geral da Assembleia até meia hora antes do momento assina-
lado para a designação de abertura de cada uma das votações. Quando, 
para cada um dos cargos da Mesa, o número de candidatos não excede 
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. 
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 os de 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 obti-
verem a maioria absoluta do que o número de cargos vagos, e, além disso, 
cada um obtiver o mesmo número de votos, realiza-se nova votação para 
essas posições. No terceiro turno, basta a maioria relativa e, em caso de 
empate, é eleito o candidato mais velho. Diversos escrutinadores esco-
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lhidos por sorteio contam os votos e o resultado é proclamado pelo presi-
dente; 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 pri-
meiro-ministro e ao presidente do Senado. O art. 14 do Capítulo IV trata 
das faculdades da Mesa da Assembleia Nacional da França: ela tem plena 
faculdade para ordenar os debates da Assembleia, organizar e dirigir todos 
os seus serviços como estabelecido no Regulamento. Determina também 
as condições em que personalidades podem dirigir-se ao Plenário durante 
suas reuniões. Ela goza de autonomia financeira, conforme o art. 7 da 
Ordem 58-1100, de 17 de novembro de 1958, sobre o funcionamento das 
assembleias parlamentares.

A Mesa constitui algumas delegações, com a finalidade de preparar 
determinadas decisões. Hoje, há seis delegações encarregadas de aplicar 
o estatuto do deputado; definir as comunicações, as atividades interna-
cionais, as questões referentes aos escritórios parlamentares; examinar a 
admissibilidade financeira das propostas da lei, os grupos de estudo. Cada 
uma dessas delegações é presidida por um vice-presidente que assume o 
papel do proponente das conclusões de sua delegação perante a Mesa, a 
qual 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.

Esse órgão possui estas atribuições, determinadas pela Constituição: 
autorizar toda medida de apreensão ou qualquer outra privativa ou res-
tritiva de liberdade com respeito a um deputado (segundo parágrafo do 
art. 26); em caso de reforma da Constituição, fazer o papel da Mesa do 
Congresso (§ 3º do art. 89). 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 Regulamento). Certas faculdades são exercidas individualmente: os 
vice-presidentes substituem e representam o presidente; os administra-
dores encarregam-se da gerência administrativa e financeira; os secretá-
rios supervisionam as votações. Ela assume colegiadamente a represen-
tação da Assembleia nos atos externos, assim como interpreta e aplica 
o Regulamento, soluciona os incidentes de sessão de caráter mais sério 
e assegura tratamento da igualdade com respeito à comunicação audio-
visual. A organização dos serviços e o estatuto do pessoal são regulados 
pelas deliberações da Mesa.
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3.4.1.3 Conferência de Presidentes

A Conferência de Presidentes, cuja criação data de 1911, possui como 
principal competência intervir na definição do calendário dos traba-
lhos da Assembleia. Ao contrário da Mesa, não se origina diretamente de 
votação dos deputados. Compõem-na de maneira imperativa: o presidente 
da Assembleia Nacional, que a convoca e preside; os seis vice-presidentes; 
os presidentes das comissões permanentes 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 Regulamento). Na Conferência de Presidentes as votações 
são escassas. O Governo é representado nela por um de seus membros, 
habitualmente 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 seguintes. 
Nessa qualidade, é destinatária, mediante o presidente, dos pedidos de 
inclusão prioritária na ordem diária da sessão Plenária formulada pelo 
Governo (Seção 4 do art. 48 do Regulamento). Além disso, limita-se a for-
mular propostas para complemento das discussões indicadas como priori-
tárias 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 de Presidentes escolhe a data dessas ses-
sões e determina as normas de distribuição pelo conjunto dos grupos 
políticos. Compete também à Conferência fixar a data de discussão das 
moções de censura quando apresentadas no prazo regulamentar para 
o uso da palavra na discussão legislativa e nos debates, bem como as 
normas de organização e o calendário detalhado da maratona legislativa. 

Fixa também as sessões semanais destinadas às perguntas orais. Final-
mente, a Conferência pode decidir a organização de certas votações nomi-
nativas solenes, entendidas no momento 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 de comissões e o Governo, representado nela por um de seus 
membros, geralmente o ministro encarregado das relações com o Parla-
mento. Afora as questões relativas à ordem do dia, sua reunião constitui 
oportunidade de evocar e solucionar os problemas 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.
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3.4.1.4 Administradores (Questeurs) 

Esse órgão foi extinto em 20 de dezembro de 1803. A partir da terceira 
República, foi recriado com três administradores. Tradicionalmente dois 
deles pertencem à maioria e o terceiro, à oposição; são responsáveis 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, responsabilizam-se pela gerência 
administrativa e financeira da Casa. A coordenação de pessoal, equipa-
mento, estacionamento, edifícios, restaurantes e quiosques de venda de 
bebidas, regimes de segurança social, pensões, entre 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 sob a presidência do presidente do Tribunal 
de Contas, e assumem a consignação de gastos. Em consequência da 
autonomia financeira das casas legislativas, os administradores instruem 
as despesas sem se sujeitarem à aprovação de um interventor-geral do 
Estado, servidor do Executivo. Por delegação do presidente, os adminis-
tradores zelam pela segurança do Palácio. Assim, organizam e controlam 
as modalidades de acesso e a circulação dentro do Palácio, exercício par-
ticularmente delicado. 

3.4.1.5 Grupos parlamentares

A Constituição francesa, no art. 4º, trata somente dos partidos 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 capítulo (Capítulo V, arts. 19 a 23) e os define 
como reunião de deputados 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 apresentada pelo 
presidente que eles mesmos escolheram. 
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No início de cada legislatura, uma vez constituídos os grupos, o presi-
dente da Assembleia reúne os presidentes destes para proceder à divisão 
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 seu funcionamento interno. 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 dos partidos, da disciplina do partido. 

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

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

Podem, por exemplo, solicitar por si, ou por um membro designado 
especialmente para tal fim, suspensão da sessão ou votação nominal. 
Podem igualmente requerer a verificação de quórum, direito a ser exer-
cido individualmente. Detêm poderes de iniciativa para incluir na ordem 
do dia determinados textos: resoluções sobre a criação de comissão de 
inquérito ou sobre projetos dos atos comunitários, propostas de lei discu-
tidas na estrutura das sessões mensais de iniciativa parlamentar.

3.4.1.6 Comissões

Como no Senado, encontram-se as comissões, divididas em perma-
nentes, especiais e mistas (Senado e Assembleia Nacional). As comissões 
permanentes estão encarregadas de enviar missões para estabelecer con-
tatos com comissões de Estados estrangeiros, dentre outras atribuições, 
a serem vistas em outro módulo. Existem seis e exercem funções seme-
lhantes às do Senado.

3.4.2 Órgãos e dirigentes do Senado
O Senado da França conta com basicamente três órgãos.
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3.4.2.1 Presidência

O presidente é eleito por três anos após cada renovação do Senado; 
representa o Parlamento e coordena os debates. Possui vantagens consti-
tucionais tais como ser consultado pelo presidente da República quando 
da dissolução da Assembleia Nacional e nomear 3 dos 9 membros do 
Conselho Constitucional, a que pode submeter lei ou tratado que julgue 
inconstitucional.

Cabe-lhe ainda substituir interinamente o presidente da República, 
tornando-se “a segunda figura do Estado”. Em caso de vacância do cargo 
de presidente da República, por qualquer razão, ou de impedimento, o 
presidente do Senado exerce, até nova eleição, todas as funções do pre-
sidente da República, sem dispor dos direitos de convocar referendos ou 
dissolver a Assembleia Nacional. 

3.4.2.2 Mesa

A Mesa é presidida pelo presidente do Senado é órgão coletivo con-
formado por  25 senadores,  os quais decidem relativamente ao funcio-
namento do Senado. Os membros da Mesa, com mandato de três anos, 
desempenham funções específicas: os  8 vice-presidentes  substituem o 
presidente, sobretudo na presidência das reuniões plenárias; os 3 ques-
tores garantes a administração e a gestão do Senado; os 14 secretários fis-
calizam a regularidade dos votos na reunião plenária.

3.4.2.3 Grupos

De acordo com afinidades político-partidárias, os senadores divi-
dem-se em grupos que contam com, no mínimo, dez membros. Os grupos 
nomeiam os candidatos à Mesa e às comissões e posicionam-se sobre as 
iniciativas submetidas ao Senado.

Os presidentes dos grupos possuem competências próprias durante os 
debates: integram a Conferência de Presidentes, que fixa a ordem do dia 
e, no plenário, podem requerer a realização de votação pública, ou inter-
rupção da sessão.

Cada grupo dispõe de instalações próprias no Senado e de secretariado 
com liberdade de recrutamento.

3.4.2.4 Administradores (Questeurs)

Esse órgão funciona como o da Assembleia, com as mesmas atribui-
ções e funções. 
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3.5 Inglaterra – Parlamento Inglês 

3.5.1 Órgãos e dirigentes da 
Câmara dos Comuns
A Casa dos Comuns funciona com diversos órgãos.

3.5.1.1 Representante da Casa

O representante da Casa preside debates entre os membros. 

3.5.1.2 Representantes dos deputados

Os representantes dos Deputados presidem debates na ausência do 
representante. 

3.5.1.3 Lorde representante

O Lorde representante preside os trabalhos no Plenário da Câmara. 

3.5.1.4 Lorde chanceler 

O Lorde chanceler é o ministro de gabinete e membro da Câmara dos 
Comuns. 

3.5.1.5 Líder da Casa dos Comuns

O líder da Casa dos Comuns organiza os trabalhos governamentais na 
Casa. 

3.5.1.6 Whips

Os whips são deputados ou lordes designados por partido, para 
auxiliar na organização da contribuição da legenda para os trabalhos 
parlamentares.

3.5.1.7 Chefe executivo e dirigente 
da Câmara dos Comuns

O chefe executivo e dirigente da Câmara dos Comuns notifica o repre-
sentante e os deputados sobre as normas formais e informais da Casa e 
dirige os departamentos e os serviços da Câmara. 

3.5.1.8 Serjeant-at-arms

O serjeant-at-arms responde pela segurança e pela manutenção da 
ordem dentro da Casa no Parlamento. 
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3.5.1.9 Black rod

O black rod é o representante da Rainha no Parlamento; é empregado 
sênior da Casa dos Lordes e responde pela segurança e pelo cerimonial 
em eventos.

3.5.2 Órgãos e dirigentes da 
Câmara dos Lordes
A Câmara dos Lordes funciona, por sua vez, com os seguintes órgãos.

3.5.2.1 Clerk

O clerk do escritório do Parlamento é o principal oficial sênior da Casa. 
Sua função é similar à do chefe executivo, porque contrata a equipe e res-
ponde por dirigir e administrar as finanças. É o chefe de procedimentos 
da Câmara e responsável por manter os documentos oficiais e assegu-
rar-se de que os textos dos Atos são corretos.

3.5.2.2 Departamento do black rod

O black rod e seu escritório respondem pelo controle do acesso de 
pessoas à Câmara e pela manutenção da ordem dentro da Casa e nos 
arredores. É responsável por garantir a segurança, sobretudo durante 
os trabalhos parlamentares, e atua junto com o Diretor Parlamentar de 
Segurança e do serjeant-at-arms da Casa dos Lordes. Possui importante 
status e assume deveres reais no cerimonial.

3.5.2.3 Escritório de Comitês

O Escritório de Comitês, com os Seletos Comitês, investiga políticas 
públicas. O escritório provê os comitês com suporte administrativo e 
legal e auxilia ainda alguns comitês conjuntos compostos por membros 
de ambas as Casas. 

3.5.2.4 Departamento de Infraestrutura

O Departamento de Infraestrutura consiste em serviços de escritório e 
propriedade e serviços de restaurante e lanchonetes. 

3.5.2.5 Setor de Serviços de Escritório

O Setor de Serviços de Escritório supervisiona e controla trabalhos, 
manutenção e projetos de conservação na região da Câmara. Além disso, 
realiza trabalhos que incluem limpeza, correio, fotocópia e estacionamento 
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dos membros da Casa e da equipe. Atua junto com os whips para providen-
ciar acomodações aos Lordes. 

3.5.2.6 Serviço de Alimentação

O Serviço de Alimentação providencia comida para membros, equipe e 
visitantes da Casa por meio de diferentes restaurantes, cafeterias e bares. 
Opera inteiramente dentro do Palácio de Westminster e da Millbank 
House, servindo mais ou menos 1.500 refeições por dia. Ademais, provê 
cerca de 900 eventos anuais, com mais de 45.000 convidados. 

3.5.2.7 Departamento de Finanças

O Departamento de Finanças providencia serviços financeiros para a 
Câmara dos Lordes, incluindo: gestão administrativa e financeira; con-
selhos financeiros; relatórios financeiros; pagamentos a membros e a sua 
equipe; coordenação de contratos financeiros; contabilidade de recibos de 
membros e de sua equipe. 

3.5.2.8 Departamento de Recursos Humanos

O Departamento de Recursos Humanos providencia os empregados 
para a equipe de toda a Casa dos Lordes (em torno de 500), recruta pes-
soas, mantém política de cargos e salários e outros serviços, negocia e 
autoriza pagamentos. Lida ainda com a saúde, o bem-estar e o treina-
mento de empregados, para garantir qualidade do trabalho da equipe. 

3.5.2.9 Departamento de Serviços de Informação

O Departamento de Serviços de Informação é formado por três escri-
tórios de informações: Biblioteca, Escritório de Informação e Arquivos 
Parlamentares. 

3.5.2.10 Departamento Jornalístico

O Departamento Jornalístico providencia serviço de guarda e pesquisa 
e informa sobre procedimentos atuais e passados. Mantém os discursos 
de membros e compila os Jornais da Casa. 

3.5.2.11 Departamento Legislativo

O Departamento Legislativo é formado pelo Escritório Público e Pri-
vado e pelo Escritório de Delegação Legislativa. 
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3.5.2.12 Departamento de Informações Oficiais

O Departamento de Informações Oficiais providencia cópia dos proce-
dimentos da Casa. O Relatório Oficial (Hansard) é editado a partir de pro-
cedimentos do Pleno e dos Grandes Comitês. Guarda também Respostas 
Escritas e Pronunciamentos Ministeriais Escritos. Os textos são produ-
zidos e impressos às 7h30 do dia seguinte ao do pronunciamento, mas 
estão disponíveis online três horas depois do debate.

3.6 Japão – Dieta 

3.6.1 Órgãos e dirigentes da Dieta
Na legislação da Dieta, no Capítulo III, no art. 16, estão definidos os ofi-

ciais das Casas: oficial-presidente; oficial-presidente adjunto; oficial-presi-
dente temporário; assistentes das comissões permanentes e secretário geral.

Além disso, deve haver um presidente e um vice-presidente para cada 
Casa (art. 17). O mandato do oficial-presidente e o do vice-presidente 
devem coincidir com seus mandatos como membros de sua Casa (art. 18).

O oficial-presidente de uma Casa é responsável por manter a ordem, 
organizar os negócios, supervisionar a administração e representar a 
Casa (art. 19). Pode participar das reuniões do comitê e nelas pronun-
ciar-se (art. 20). Caso o presidente de uma Casa seja incapaz de atender 
às suas funções, ou o cargo esteja vago, o vice-presidente deve realizar as 
funções de oficial-presidente.

Quando o oficial-presidente e o vice-presidente forem incapazes de 
cumprir suas funções, um oficial-presidente temporário será eleito para 
desempenhar as funções de presidente. Se for realizada eleição, o secretário 
geral exercerá as funções de oficial-presidente. Uma Casa pode delegar a 
nomeação do oficial-presidente temporário ao oficial-presidente (art. 22).

Caso o posto de oficial-presidente ou o de vice-presidente vaguem em 
qualquer Casa, outra eleição é realizada sem demora, para preencher a 
vaga ou as vagas (art. 23). No caso de eleição, quando o oficial-presidente 
adjunto ou o oficial-presidente é incapaz de exercer suas funções, o secre-
tário geral exerce as funções de oficial-presidente (art. 24). 

Com relação às comissões, o presidente de cada comissão permanente é 
eleito em cada Casa entre os membros do comitê (art. 25). Cada câmara deve 
ter um secretário geral, secretários e outros funcionários (art. 26). O secre-
tário-geral é eleito em cada Casa entre os que não sejam membros da Dieta. 
Secretários e outros funcionários são nomeados e demitidos pelo secretário 
geral, com consentimento do oficial-presidente e a aprovação do Comitê 
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de Regras e Administração (art. 27). O secretário geral, sob a supervisão 
do oficial-presidente, preside os assuntos administrativos da Casa e 
assina os documentos oficiais. Os secretários devem assumir o controle 
dos assuntos administrativos sob a direção do secretário geral (art. 28).

Caso o secretário geral seja incapaz de cumprir suas funções ou se o 
posto estiver vago, um secretário, designado previamente por ele, exercerá 
as funções de secretário geral (art. 29). Um oficial de cada Casa pode demi-
tir-se com a permissão desta. Se a Dieta não estiver em sessão, no entanto, 
a permissão para demissão pode ser dada pelo oficial-presidente (art. 30). 
Se houver necessidade especial, uma Casa pode demitir o presidente do 
comitê permanente de sua função por resolução própria (art. 30-II). 

Nenhum oficial pode assumir simultaneamente qualquer posto oficial 
do Governo ou de entidade pública local, salvo disposições em contrário 
previstas em lei. Se um membro de qualquer Casa assumir outro posto, 
será automaticamente dispensado do anterior (art. 31).

3.6.2 Órgãos e dirigentes da 
Câmara dos Conselheiros

3.6.2.1 Plenário

Geralmente, as sessões plenárias da Casa dos Conselheiros iniciam-se 
às dez horas, às segundas, às quartas e às sextas-feiras, quando a Dieta 
está em funcionamento.

3.6.2.2 Comitês Permanentes

Há um comitê permanente que corresponde a cada ministério do 
Governo. O principal objetivo desses comitês é deliberar sobre propostas 
legislativas e outros atos. Cada membro da Casa participa de pelo menos 
um comitê permanente.

3.6.2.3 Comitês Especiais

Os comitês especiais são formados, quando necessário, para examinar 
matérias específicas ou propostas de lei.

3.6.2.4 Comitês de Pesquisa

Os comitês de pesquisa constituem um órgão importante da Câmara. 
Seus membros reúnem-se para realizar estudos abrangentes de longo 
prazo, sobre assuntos específicos, bem como para propor leis.
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3.6.2.5 Comissão da Constituição

A Comissão da Constituição é órgão criado com as seguintes atribui-
ções: conduzir ampla e abrangente pesquisa sobre a Constituição do Japão 
e as leis fundamentais relativas à Carta Magna.

Também considera propostas preliminares de emenda constitucional, 
propostas de referendo nacional e outras matérias.

3.6.2.6 Conselho Deliberativo de Ética

O Conselho Deliberativo de Ética foi formado, para definir padrões 
éticos para a conduta dos membros da Casa e decidir se este violou ou não 
alguma norma de conduta esperada dos parlamentares.

3.6.2.7 Secretaria e Mesa Legislativa

A Secretaria e a Mesa Legislativa ajudam nos deveres dos Conselheiros. 
É uma equipe de suporte que auxilia os membros da Casa nas pesquisas 
relacionadas à Secretaria.

3.6.3 Órgãos e dirigentes da 
Câmara dos Representantes
A Câmara dos Representantes possui praticamente a mesma estrutura 

que a Câmara dos Conselheiros, com funções semelhantes.

3.6.3.1 Plenário

Geralmente, as sessões plenárias da Casa dos Conselheiros iniciam-se 
às dez horas, às segundas, às quartas e às sextas-feiras, quando a Dieta 
está em funcionamento.

3.6.3.2 Comitês Permanentes

Há um comitê permanente que corresponde a cada ministério do 
Governo. O principal objetivo desses comitês é deliberar sobre propostas 
legislativas e outros atos. Cada membro da Casa participa de pelo menos 
um comitê permanente.

3.6.3.3 Comitês Especiais

Os comitês especiais são formados, quando necessário, para examinar 
matérias específicas ou propostas de lei.
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3.6.3.4 Comissão da Constituição

A Comissão da Constituição é órgão criado com as seguintes atribui-
ções: conduzir ampla e abrangente pesquisa sobre a Constituição do Japão 
e as leis fundamentais relativas à Carta Magna.

Também considera propostas preliminaries de emenda constitucional, 
propostas de referendo nacional e outras matérias.

3.6.3.5 Conselho de Supervisão e Revisão de Temas 
Especialmente Designados como Secretos

O Conselho de Supervisão e Revisão de Temas Especialmente Desig-
nados como Secretos investiga as condições em que as informações 
consideradas secretas são tratadas, bem como os processos referentes à 
segurança desses dados.

Analisa a possível divulgação de assuntos julgados como segredos. 
Monitora continuamente a atuação governamental, especificamente na 
proteção aos temas designados como secretos.

3.6.3.6 Conselho Deliberativo de Ética

O Conselho Deliberativo de Ética foi formado, para definir padrões 
éticos para a conduta dos membros da Casa e decidir se um deles violou 
ou não alguma norma de conduta esperada dos parlamentares.



4  
Comissões ou Comitês
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4.1 Brasil – Congresso Nacional
Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, 
ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 
(art. 70, parágrafo único, CF/88)

Dentre as atribuições do Poder Legislativo, encontra-se a fiscalização, 
necessária para mostrar ao povo como os recursos que movimentam a 
máquina do Estado são aplicados. Em razão disso, a Constituição, sobre-
tudo a de 1988, confere significativa relevância à fiscalização financeira 
e orçamentária. 

Nesse sentido, as casas legislativas (Senado e Câmara dos Deputados) 
contam com as comissões, instituídas para, entre outras competências, 
aprovar leis que dispensam aprovação pelo Plenário; realizar audiências 
públicas com entidades da sociedade civil; convocar ministros de Estado 
para prestar informações sobre temas de sua pasta em debate nas comis-
sões; 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.

4.1.1 Comissões da Câmara dos Deputados
A Câmara também conta com o trabalho de comissões parlamentares. 

Nessa Casa há comissões permanentes (CPs), comissões temporárias 
(CTs), comissões mistas (CMs), comissões especiais, comissões externas 
e comissões parlamentares de inquérito (CPIs). 

As comissões permanentes constituem órgãos técnicos criados pelo 
Regimento Interno da Casa e são formadas por 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 
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pareceres, antes de o tema ser analisado pelo Plenário. No que concerne 
a outras proposições, elas decidem, aprovando-as ou rejeitando-as, sem 
necessidade de apreciação pelo Plenário da Casa. As CPs são renovadas a 
cada sessão legislativa ou a cada ano. Atuam como mecanismos de con-
trole de programas e projetos a cargo do Poder Executivo executados ou 
em execução e perduram enquanto constarem do Regimento Interno.

As comissões permanentes da Câmara são as seguintes:

 � Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural (CAPADR);

 � Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
(CCTCI);

 � Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC);
 � Comissão de Cultura (CCULT);
 � Comissão de Defesa do Consumidor (CDC);
 � Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (CMULHER);
 � Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CIDOSO);
 � Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CPD);
 � Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU);
 � Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e 

Serviços (CDEICS);
 � Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM);
 � Comissão de Educação (CE);
 � Comissão do Esporte (CESPO);
 � Comissão de Finanças e Tributação (CFT);
 � Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC);
 � Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da 

Amazônia (CINDRA);
 � Comissão de Legislação Participativa (CLP);
 � Comissão de 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 Organizado 

(CSPCCO);
 � Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF);
 � Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP);
 � Comissão de Turismo (CTUR);
 � Comissão de Viação e Transportes (CVT).

Já as comissões temporárias são assim denominadas, pois analisam 
matérias que se extinguem antes do término da legislatura ou ao fim 
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dela – quando atingido o objetivo a que se destinam ou expirado o prazo 
de duração. Também apreciam denúncias contra crimes de responsabi-
lidade cometidos pelo presidente da República, pelo vice-presidente da 
República ou por ministro de Estado.

As comissões mistas, por sua vez, criadas no âmbito do Congresso 
Nacional, podem ser permanentes, de inquérito ou temporárias, pos-
suem 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 exemplo de comissões mistas: 
a Comissão Mista do Mercosul; a CPMI Temporária dos Correios; a des-
tinada à apreciação de veto do presidente da República a projeto de lei 
aprovado pelo Congresso Nacional; a de apreciação das medidas provisó-
rias; a de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização; a de Representação 
Brasileira do Parlamento do Mercosul. 

As comissões especiais objetivam emitir pareceres sobre proposições 
em situações 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 CPIs, por seu turno, possuem estrutura semelhante às do Senado 
Federal – investigam fato determinado, por prazo certo, e detêm poderes 
investigatórios próprios de autoridades judiciais e outros previstos no 
regimento da Casa. São temporárias e podem atuar durante o recesso 
parlamentar; contam com o prazo de cento e vinte dias, prorrogável 
por até metade, por deliberação do Plenário, para conclusão dos traba-
lhos. Tanto as CPIs como as CPMIs, que são as comissões parlamentares 
mistas de inquérito, visam diligenciar fato relevante para a vida pública e 
a ordem constitucional, legal, econômica ou social do país. Têm poderes 
de investigação equiparados aos das autoridades judiciais: ordenar dili-
gências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, requisitar informações 
e documentos 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 quais-
quer autoridades. 

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.
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4.1.2 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 
diversos 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 
externa 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 
especializado e visam examinar proposições a elas submetidas e fisca-
lizá-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 divididas em subcomissões, cada uma delas com missão e 
objetivos específicos. 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, 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;
 � Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR; 
 � Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA;
 � Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-

mática – CCT;
 � Comissão Senado do Futuro – CSF; 
 � Comissão de Transparência e Governaça Pública – CTG.

Essas comissões podem ser confirmadas igualmente por subcomissões. 
Além das temáticas permanentes, o Senado também possui comissões 

parlamentares de inquérito (CPIs), as quais são mais notórias e instituídas 
para apurar determinados fatos. A CPI consiste em investigação condu-
zida pelo Poder Legislativo – transforma a casa parlamentar em comissão 
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para ouvir depoimentos e tomar informações diretamente, quase sempre 
para satisfazer reclamos populares.

Podem ser instauradas pelo Senado, pela Câmara dos Deputados ou 
pelo Congresso Nacional em conjunto; têm poderes investigatórios pró-
prios de autoridades judiciais e de 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 documentos 
sigilosos diretamente às instituições financeiras ou por intermédio do 
Bacen ou da CVM (art. 4º, LC 105); intimar testemunhas e determinar a 
condução coercitiva em caso de não comparecimento; ouvir investigados 
ou indiciados. Em algumas situações, as conclusões de uma CPI são reme-
tidas ao Ministério Público para instauração de processo.

Os poderes das CPIs, porém, não equivalem aos dos magistrados, pois 
alguns assegurados pela Constituição a estes não são outorgados às comis-
sões parlamentares, como entende o Supremo Tribunal Federal (MS 23.452). 
A CPI não pode, portanto, efetuar prisões (salvo em flagrante delito); auto-
rizar interceptação telefônica (não confundir com quebra de sigilo telefô-
nico) ou ordenar busca domiciliar.

Quando é formada em conjunto pelo Senado e pela Câmara, denomi-
na-se Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) e necessita tanto 
das 27 assinaturas dos senadores, quanto do apoio de 171 deputados – um 
terço dos membros da Câmara. 

São exemplos de comissões parlamentares de inquérito do Senado: 

 � CPI do Assassinato de Jovens – CPIADJ; 
 � CPI do CARF – CPICARF; 
 � CPI da CBF – CPICBF; 
 � CPI das Próteses – CPIPRO; 
 � CPI dos Fundos de Pensão – CPI Fundos; 
 � CPI do HSBC – CPIHSBC.

O Senado também pode criar comissões especiais (CEs), que possuem 
objetivos predeterminados por deliberação do Plenário, em função de pro-
posta da Mesa ou de um terço dos senadores. Há igualmente a CE para 
exame de Proposta de Emenda à Constituição. São exemplos de comissões 
especiais: CE para Aprimoramento do Pacto Federativo – CEAPF; Comissão 
Especial para Análise do PLS 131, de 2015 – CETPLS; Comissão de Especia-
listas de Reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica – CERCBA.

Quando são formadas em conjunto pelo Senado e pela Câmara, deno-
minam-se comissões mistas. São exemplos de comissões mistas:

 � Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência – CCAI;
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 � Comissão Mista do Congresso Nacional de Assuntos Relacionados à 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CMCPLP;

 � Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a 
Mulher – CMCVM;

 � Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC;
 � Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO;
 � Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização de 

2015 – CMOPF;
 � Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum 

Interparlamentar das Américas – FIPA.

4.2 Espanha – Cortes Generales

4.2.1 Comissões ou Comitês
As comissões, nas Cortes Gerais da Espanha, são compostas por número 

proporcional de congressistas em função da importância numérica dos 
diversos grupos parlamentares. São de dois tipos: permanentes e de inves-
tigação ou especiais. O Regulamento das Cortes, em seu Capítulo Quarto, 
Título Terceiro, Seção Primeira, trata das normas gerais sobre as comissões. 

As comissões permanentes podem ser legislativas ou não-legislativas. 
As comissões legislativas são as seguintes: Comissão Geral das Comuni-
dades Autônomas; Constitucional; Assuntos Exteriores; Justiça; Defesa; 
Economia e Fazenda; Interior; Desenvolvimento; Educação; Política 
Social e Esporte; Trabalho e Imigração; Indústria, Turismo e Comércio; 
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 possuir tal 
natureza, devem ser constituídas em razão de disposição legal. São elas: 
Regulamento; Incompatibilidades; Solicitações; Petições; Assuntos Ibe-
roamericanos; 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. São constituídas para durar uma legislatura, e 
as de Investigação ou Especiais, até finalizar os trabalhos para os quais 
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 proporcional 
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 Comunidades Independentes, 
cada grupo parlamentar designa o dobro dos membros que correspondem 
às demais comissões (idem).

O art. 52 dispõe que, depois da constituição do Congresso, dentro do 
prazo determinado, definido pelo presidente, os grupos parlamentares 
comunicam por escrito quais de seus membros devem integrar as diferentes 
comissões, sujeitos ao disposto no artigo precedente. Além disso, as comis-
sões 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 estabelecidas para eleição da 
Mesa assemelham-se às da Câmara, com a ressalva de que, para 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 do Senado. Em caso de dúvida quanto à comissão que 
terá competência para examinar a matéria, a decisão será de responsabi-
lidade do Plenário do Senado. O mesmo critério é aplicado quando uma 
comissão estabelece um conflito de competência, positivo ou negativo.

4.2.1.1 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 integrada 
por um presidente, dois vice-presidentes e quatro secretários, sendo obser-
vadas para sua eleição as mesmas regras estabelecidas para a eleição da 
Mesa do Senado (art. 55). A Comissão Geral detém as seguintes funções 
(art. 56): iniciar quaisquer trâmites informativos, de estudo, ou dar segui-
mento a matérias de natureza econômica que considere oportunos acerca 
das competências das Comunidades Autônomas; informar sobre o con-
teúdo 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 trata 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 Comunidades 
Independentes celebram entre si para a gestão e a prestação de serviços de sua 
competência, bem como pronunciar-se sobre a necessidade de autorização 
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das Cortes Gerais, conforme previsto no Regulamento; manifestar-se sobre 
a autorização que as Cortes Generales podem outorgar para a celebração de 
acordos de cooperação entre as Comunidades Independentes, nos termos do 
artigo 138; também ser informada pelo Governo dos procedimentos forma-
lizados perante o Tribunal Constitucional contra normas ou atos das Comu-
nidades 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 mul-
tilateral existentes entre o Governo e as Comunidades Independentes, 
em especial o Conselho de Política Fiscal e Financeira; promover a coo-
peração e a coordenação entre as administrações públicas diversas nas 
matérias de sua competência, favorecida a colaboração entre elas e a defi-
nição de espaços específicos para o encontro. Propor aos poderes públicos 
recomendações sobre questões de sua competência.

Compete-lhe igualmente informar iniciativas de atribuição das Cortes, 
em matérias de competência estatal, a todas ou a algumas Comunidades 
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, a Comissão das Comu-
nidades assumirá funções para seu funcionamento e controle.

Outra competência é informar as iniciativas segundo as quais o Estado 
transfere ou delega faculdades, incluindo o controle, correspondentes a 
matérias de sua titularidade às Comunidades Autônomas. Além disso, 
informar projetos de lei em que se estabeleçam os princípios necessários 
para harmonizar as disposições normativas das Comunidades Indepen-
dentes, 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 Independente 
a cumprir suas obrigações constitucionais e legais, ou impedir sua atuação 
quando atenta 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 res-
peito da proposta de dissolução dos órgãos das Corporações Locais, sob 
o argumento de que sua gestão representa sério prejuízo aos interesses 
gerais, ou o descumprimento de suas obrigações constitucionais e legais. 
Informar a dotação, a distribuição e a regulação do Fundo de Compen-
sação Interterritorial; exercer o controle e o encaminhamento dos projetos 
incluídos nele e analisar seu impacto conjunto sobre a correção dos dese-
quilíbrios interterritoriais. Cientificar seu trâmite no Senado de acordo 
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com o previsto na seção. No mesmo artigo, sobre as Seções de projeto 
de lei de Pressupostos Gerais do Estado que afetem o sistema de finan-
ciamento das Comunidades Autônomas, os informes correspondentes são 
remetidos à Comissão de Pressupostos, para seu conhecimento. 

Configuram-se ainda diversas prerrogativas: ser informada, pelo 
Governo e pela Comissão Mista Congresso-Senado para as Comunidades 
Europeias, 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 todos 
os fóruns internacionais em que há participação territorial; conhecer 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 inves-
timento a seu cargo; exercer a iniciativa legislativa, por meio de propostas 
de lei, cuja tramitação atende ao previsto no artigo 108 do Regulamento; 
por fim, propor à sessão Plenária do Senado moções sobre assuntos de sua 
competência. A comissão deve enviar ao presidente do Senado relatório 
anual sobre suas atividades e deliberações a respeito do desenvolvimento 
do Estado das Autonomias.

Ainda sobre a Comissão Geral das Comunidades Autônomas, o art. 56.2 
do Regulamento dispõe que o Governo pode intervir nas sessões dessa 
comissão; também podem fazê-lo os Conselhos de Governo das Comu-
nidades Autônomas, representados por seu presidente ou pelo membro 
do órgão colegiado de governo designado para isso. A representação que 
possuem os membros dos Conselhos de Governo das Comunidades Autô-
nomas 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. 

Já o art. 56.3 do Regulamento esclarece que a Comissão Geral das 
Comunidades Autônomas reúne-se quando for convocada por seu presi-
dente ou pelo do Senado, por iniciativa própria, ou quando for solicitada a 
convocação pelo Governo, por algum dos Conselhos de Governo das Comu-
nidades Autônomas ou por um terço de seus membros. O art. 56.4 preco-
niza 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 oradores que desejam intervir devem inscrever-se em 
um registro que permanece aberto até meia hora antes do início da sessão. 
O presidente da comissão, depois de ouvida a Mesa e após prévia consulta 
aos porta-vozes dos grupos parlamentares, determina, em consideração ao 



118

número de intervenções solicitadas e ao de pontos incluídos na ordem do dia, 
a ordem e a duração desta, 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, quando o assunto tratado afeta de maneira específica 
alguma Comunidade Independente em especial, a Comissão Geral cons-
titui 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 comissão. 
A Mesa define, em cada caso, os prazos necessários à preparação dos 
informes a que se referem as seções precedentes. O art. 56.6 dispõe que, 
quando a Mesa da Câmara encomenda à Comissão das Comunidades 
Independentes a tramitação de iniciativas legislativas, esta observa, em 
seu funcionamento, o estabelecido 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 Independentes podem ser feitas em qualquer uma das lín-
guas que, com o castelhano, possuam caráter oficial em alguma Comuni-
dade Autônoma, conforme a Constituição e o correspondente Estatuto de 
Autonomia. O Diário das Sessões reproduz a intervenção integralmente 
na língua em que foi realizada e em castelhano.

4.2.1.2 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 decidam 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). 
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Quando a Mesa do Senado considera que há duas ou mais comissões 
competentes em razão da matéria, pode constituir uma comissão com 
membros daquelas a que está afeto o tema, designando seus Vogais pro-
porcionalmente às comissões correspondentes e atendendo ao disposto 
nas Seções 1 e 2 do art. 51 (art. 58).

4.2.1.3 Comissões de Investigação ou Especiais

As comissões de investigação ou especiais são tratadas na Seção Quatro 
do Capítulo Quarto do Título Terceiro do Regulamento. O artigo 59 pre-
coniza que o Senado, por proposta do Governo ou de vinte e cinco sena-
dores que não pertencem ao mesmo grupo parlamentar, pode estabelecer 
comissões especiais ou de investigação para proceder a exames ou estudos 
acerca de assunto de interesse público. A constituição da comissão ajus-
ta-se ao disposto no art. 52.

Caso a proposta se refira a uma comissão mista do Congresso dos 
Deputados e do Senado, sua constituição requer a aprovação prévia de 
ambas as câmaras. Se a proposta apresentada for aprovada pelo Senado, é 
transferida imediatamente ao Congresso dos Deputados. O art. 60 regula 
que, uma vez constituídas, essas comissões elaboram um plano de tra-
balho que define sua atuação e seus prazos. Elas devem informar periodi-
camente à Mesa do Senado a respeito do cumprimento do plano. 

As comissões de investigação podem requisitar a presença de qual-
quer pessoa para prestar-lhe declarações, com efeitos mencionados na lei 
que complementa o previsto no art. 76.2 da Constituição. As conclusões 
das comissões são publicadas, salvo acordo em contrário, para a totali-
dade ou parte delas. Não são vinculantes para os Tribunais nem afetam 
as sentenças judiciais. Os informes das comissões de investigação 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 pro-
ceder, das ações necessárias (art. 60).

São exemplos de comissões do Parlamento espanhol:

Comissões permanentes legislativas

 � Comissão Constitucional;
 � Comissão de Assuntos Exteriores;
 � Comissão de Justiça;
 � Comissão de Interior;
 � Comissão de Defesa;
 � Comissão de Economía e Competitividade;
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 � Comissão da Fazenda e da Administração Pública;
 � Comissão de Pressupostos;
 � Comissão de Fomento;
 � Comissão de Educação e Desporto;
 � Comissão de Emprego e Seguridade Social;
 � Comissão de Indústria, Energia e Turismo;
 � Comissão de Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente;
 � Comissão de Serviços Sociais;
 � Comissão de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento;
 � Comissão de Cultura;
 � Comissão da Igualdade.

Comissões permanentes não legislativas

 � Comissão de Regulação;
 � Comissão do Estatuto dos Deputados;
 � Comissão de Petições;
 � Comissão de Avaliação dos Acordos do Pacto de Toledo;
 � Comissão sobre Seguridade e Mobilidade;
 � Comissão das Políticas Integrais das Incapacidades;
 � Comissão Consultiva de Nombramentos;
 � Comissão de Controle dos Créditos Destinados a Gastos Reservados.

Comissões não permanentes

 � Comissão para o Estudo da Mudança Climática.

Comissões mistas permanentes

 � Comissão Mista para as Relações com o Tribunal de Contas;
 � Comissão Mista para a União Europeia;
 � Comissão Mista de Relações com o Defensor do Povo;
 � Comissão Mista para o Estudo do Problema das Drogas;
 � Comissão Mista de Controle Parlamentar da Corporação RTVE e 

suas Sociedades.

Já o Senado espanhol conta com as seguintes comissões: comissões 
permanentes, criadas para toda a legislatura, que podem ser legislativas 
ou não legislativas.

Atualmente, são comissões legislativas, além da Comissão Geral das 
Comunidades Autônomas, as seguintes:

 � Comissão Constitucional;
 � Comissão de Assuntos Exteriores;
 � Comissão de Justiça;
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 � Comissão do Interior;
 � Comissão de Defesa;
 � Comissão de Economía e Competitividade;
 � Comissão da Fazenda e Administração Pública;
 � Comissão de Pressupostos;
 � Comissão de Fomento;
 � Comissão de Educação e Desporto;
 � Comissão de Emprego e Seguridade Social;
 � Comissão de Indústria, Energia e Turismo;
 � Comissão de Agricultura, Pesca e Alimentação;
 � Comissão de Serviços Sociais;
 � Comissão de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento;
 � Comissão de Cultura;
 � Comissão de Igualdade;
 � Comissão de Entidades Locais;
 � Comissão de Meio Ambiente e Mudança Climática.

Comissões permanentes não legislativas

 � Comissão de Regulação;
 � Comissão de Incompatibilidades;
 � Comissão de Suplicatórios;
 � Comissão de Petições;
 � Comissão de Assuntos Iberoamericanos;
 � Comissão de Nombramentos.

As comissões de investigação ou especiais foram criadas ad hoc, para 
realizar estudos sobre qualquer assunto de interesse público em determi-
nada legislatura. Deixam de funcionar quando findos os trabalhos para os 
quais tenham sido conformadas.

As comissões mistas podem ser de natureza permanente ou especial:

 � Comissão Mista para a União Europeia, de caráter permanente;
 � Comissão Mista para as Relações com o Tribunal de Contas, de 

caráter permanente;
 � Comissão Mista de Relações com o Defensor do Povo, de caráter 

permanente;
 � Comissão Mista de Controle Parlamentar da Corporação RTVE e 

suas Sociedades; 
 � Comissão Mista para o Estudo do Problema das Drogas, de caráter 

especial.
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4.3 Estados Unidos da América – 
Congresso Norte-americano

4.3.1 Comissões ou Comitês da 
Câmara dos Representantes
De início os comitês eram requisitados 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-americanas 
são conformadas pelos comitês ou pelos subcomitês, uma vez que ambas 
as casas legislativas criaram comitês permanentes para lidar com tópicos 
recorrentes ou legislação afeta a todo o Parlamento. 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 remetidos ao 
comitê responsável pela matéria e tanto a Câmara quanto o Senado con-
sideram a adoção de medidas recomendadas por ele, o que torna difícil 
a implementação de ações desaconselhadas por determinado comitê, 
sobretudo na Câmara dos Representantes. Em razão de sua relevância, o 
aparato das comissões é complexo – hoje existem cerca de 250 comitês e 
subcomitês instalados nas duas Casas, além de grupos temporários, pai-
néis e comissões. 

Para assessorar os comitês, há uma equipe de 2.200 funcionários 
na Câmara e 1.200 no Senado. Eles desempenham fundamental papel 
na atuação dos comitês: negociar com legisladores, lobistas, servidores 
públicos, além de montar estratégias políticas. Em determinadas situa-
ções, podem ainda viajar ao exterior para conduzir investigações em 
outros países, prestar auxílio nas decisões políticas, bem como executar 
o trabalho preparatório o qual pode conduzir a mudanças em políticas ou 
criação de leis. Durante inquéritos, ajudam no recrutamento de testemu-
nhas, no agendamento dos testemunhos, no acompanhamento de mem-
bros dos comitês quando eles vão proceder a esclarecimentos, anúncios e 
negociação de compromissos.

As equipes de assessoria podem recorrer a três agências legislativas de 
suporte (Congressional Research Office, General Accounting Office, Con-
gressional Budget Office) para obter informações, análises, opções polí-
ticas 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 
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para críticas equivalentes aos encontrados em universidades, grupos 
especializados e empresas executivas.

A mais significativa diferença entre os comitês consiste na definição de 
sua natureza: autorizadora ou fiscal. A maioria deles pertence à primeira 
categoria; assim, delineiam a essência de políticas (sujeitas à aprovação 
pela Câmara, é claro) e responsabilizam-se pela fiscalização de agências 
executivas a fim de se certificar como as políticas vêm sendo conduzidas. 
O segundo tipo de comitê, como a própria denominação revela, exerce 
papel de fiscalização de gastos, inclusive de campanhas políticas, e cum-
primento de ações governamentais. 

São exemplos de comitês na Câmara dos Representantes: 

 � Comitê da Agricultura;
 � Comitê de Dotações; 
 � Comitê das Forças Armadas;
 � Comitê de Orçamento;
 � Comitê de Educação e Trabalho;
 � Comitê de Energia e Comércio;
 � Comitê de Serviços Financeiros;
 � Comitê de Assuntos Externos;
 � Comitê de Segurança Nacional; 
 � Comitê de Administração da Casa;
 � Comitê de Justiça;
 � Comitê de Recursos Naturais;
 � Comitê de Controle e Reforma do Governo;
 � Comitê de Normas; 
 � Comitê de Ciência e Tecnologia;
 � Comitê de Empresas de Pequeno Porte;
 � Comitê de Ética;
 � Comitê de Transporte e Infraestrutura;
 � Comitê de Assuntos Relativos a Veteranos; 
 � Comitê de Procedimentos Internos;
 � Comitê Misto sobre Tributação;
 � Comitê Misto de Benghazi;
 � Comitê de Inteligência.

Com respeito à composição e à relevância dos comitês, senadores e 
representantes procuram, fora deles, missões que promovam seus obje-
tivos de carreira, pois política de influência pública alavanca a reeleição 
na Câmara. São cobiçados especialmente assentos nos comitês mais pres-
tigiados, que tratam de despesas (apropriações, taxação, procedimentos 
internos, finanças do Senado), programas internos (normas da Casa) e 
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política estrangeira (especialmente relações estrangeiras do Senado). 
Legisladores individuais, porém, abrigam frequentemente objetivos espe-
ciais relacionados a suas experiências ou necessidades eleitorais; lobistas de 
latifúndios do Oeste gravitam no Comitê da Agricultura e assim por diante.

As atribuições do comitê são recomendadas pelos painéis especiais 
dos quatro partidos congressionais (isto é, Câmara e democratas e repu-
blicanos do Senado), ratificadas por convenções partidárias e aprovadas 
então pelas instituições legislativas. Dentro do possível, os líderes de 
partido tentam satisfazer a desejos dos membros na hora de especificar 
atribuições. Conferem especial atenção às necessidades de representantes 
novos e membros dos distritos mais competitivos, que necessitam de 
auxílio para assegurar a reeleição. Para preencher assentos nos comitês 
mais importantes, líderes de legendas são constantemente instados a 
honrar grupos regionais ou ideológicos dentro delas. 

Uma vez designados para determinado comitê, os membros possuem 
normalmente direito de ser renomeados e permanecer até a terceira idade, 
de acordo com seus trabalhos ininterruptos na comissão. Tal constitui a 
regra “recomendada” da antiguidade, a qual nem é norma nem exigência 
formal. O sistema minimiza o conflito, contribuindo para a seleção auto-
mática de líderes de comitê, incentivando o profissionalismo e desani-
mando transferências de uma comissão a outra. Realça ainda a indepen-
dência do Congresso – força presidentes a tratar líderes de comitês 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.

As reformas realizadas nos anos 1960 e 1970 eliminaram antigas van-
tagens: as regras do comitê passaram a limitar o poder dos presidentes 
e a fornecer soluções para comportamentos arbitrários. Ademais, as 
convenções partidárias ratificam as atribuições do comitê, incluindo as 
do presidente; diversos foram rejeitados por partidos antecessores que 
incentivam líderes a permanecerem atentos aos desejos de seus membros. 
Postos de liderança são agora quase amplamente distribuídos.

Além disso, os comitês detêm significativo controle sobre a agenda 
legislativa: aproximadamente nove de cada dez projetos de lei apresen-
tados e encaminhados a um deles não avançam no processo legislativo. 
Muitos não representam as Casas como um todo. Tendem a atrair mais 
aqueles legisladores interessados nas matérias atinentes ao comitê, do 
que aqueles predispostos a defender, por exigência de seu eleitorado, 
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políticas e programas tratados pela comissão. Interesses dos membros 
podem influenciar a tomada de decisão do comitê quanto a favorecer pro-
gramas ou clientes.

O papel dos comitês, com referência a sua Casa e aos partidos polí-
ticos, tem gerado vibrantes debates acadêmicos, dos quais resultaram 
três teorias. Uma delas refere-se 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 comitês 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 comitê 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 beneficiam-se do 
sucesso eleitoral de seu partido, o qual, por seu turno, depende da habi-
lidade da convenção para articular e decretar a plataforma do partido. 
Assim, estes apontam membros leais para comitês e punem aqueles que 
ignoram suas exigências.

A partir daí, pode-se constatar que comitês não trabalham exata-
mente do mesmo modo. Cada um possui ambiente externo original; 
internamente, reflete a mescla única dos membros, das ideologias e dos 
estilos decisórios. Respondem ainda aos modos e aos procedimentos das 
câmaras maiores: Senado e Câmara dos Representantes. Os que tratam 
de assuntos técnicos possuem mais espaço para ação do que aqueles 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 
interesses grupais; outras são praticamente ignoradas por lobistas. 
Certos comitês lidam com destacadas agências governamentais; outros 
enfrentam as fracas ou as divididas ou nenhuma delas. Muitos comitês 
ou subcomitês estabelecem firmes alianças com agências executivas e 
importantes grupos de pressão, constituindo um dos ângulos dos deno-
minados “triângulos de ferro” ou dos subgrupos responsáveis pela elabo-
ração da política interna.
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4.3.2 Comissões ou Comitês do Senado
Atualmente, o Senado americano conta com esta estrutura de comitês 

permanentes:

 � Comitê de Agricultura, Nutrição e Silvicultura;
 � Comitê de Dotações;
 � Comitê das Forças Armadas;
 � Comitê de Serviços Bancários;
 � Comitê de Habitação e Assuntos urbanos;
 � Comitê de Orçamento;
 � Comitê de Ciência e Transporte;
 � Comitê de Energia e Recursos Naturais;
 � Comitê de Meio Ambiente e Obras Públicas;
 � Comitê de Finanças;
 � Comitê de Relações Exteriores;
 � Comitê de Saúde, Educação, Trabalho e Pensões;
 � Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais;
 � Comitê do Poder Judiciário;
 � Comitê de Normas e Administração;
 � Comitê de Pequenas Empresas e Empreendedorismo; 
 � Comitê de Veteranos.

Existem também comitês especiais e outros:

 � Comitê de Ética;
 � Comitê Especial de Inteligência;
 � Comitê sobre Assuntos Indianos;
 � Comitê do Idoso;
 � Comitê de Impostos;
 � Comitê de Biblioteca;
 � Comitê de Economia;
 � Comitê de Gráfica.

4.4 França – Assembleias

4.4.1 Comissões ou Comitês da 
Assembleia Nacional

4.4.1.1 Comissões Especiais

O Capítulo VIII do Regulamento do Parlamento francês versa sobre as 
comissões especiais – sua composição e sua forma de eleição (art. 30, I). 
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As comissões especiais são constituídas, em razão do art. 43 da Consti-
tuição e da reserva da Lei Estatutária referente aos Orçamentos, por ini-
ciativa do Governo ou da Assembleia, para examinar projetos 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 remissão 
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 pre-
sidente de um grupo com o mínimo de 30 deputados, cuja lista não pode 
ser modificada e é publicada no Jornal Oficial após a 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 pre-
sidentes dos grupos e das comissões permanentes (art. 31, 2). Considera-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 comissão especial nas con-
dições previstas na seção precedente, é incluído de ofício debate ao fim da 
primeira sessão celebrada para aplicação da primeira seção do artigo 50, 
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 proposição, 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 comissão 
especial, por iniciativa da própria Assembleia nos prazos previstos na 
seção 1 do art. 31, se solicitado por um ou mais presidentes dos grupos 
cujo efetivo global representa a maioria absoluta dos membros da Casa, 
quando se referir a 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 designados propor-
cionalmente à importância numérica dos grupos por meio do procedi-
mento disposto no art. 34, embora não possa ter mais de 28 membros que 
pertençam a uma mesma comissão permanente quando da formação da 
comissão especial (art. 33, 1). 

As comissões especiais podem escolher no máximo dois membros, 
entre os deputados, que não pertençam a qualquer grupo (art. 33, 2). Con-
soante o art. 34, 1, quando houver lugar, de acordo com os arts. 30 a 32, 
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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 pro-
posta 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 publicados 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 substitutos do 
grupo; a substituição se concretiza imediatamente depois da publicação 
(art. 34). De acordo com o art. 35, toda comissão especial é competente 
até que o projeto ou a proposição que originaram sua criação tenham sido 
objeto de acordo definitivo.

4.4.1.2 Comissões Permanentes

A Assembleia, no Pleno, nomeia sete comissões permanentes, consoante 
o disposto no art. 36 do Capítulo IX, com as seguintes denominações:

 � Comissão de Assuntos Sociais;
 � Comissão de Assuntos Econômicos, de Meio Ambiente e Território;
 � Comissão de Assuntos Exteriores;
 � Comissão de Defesa Nacional e Forças Armadas;
 � Comissão de Orçamento, Economia Geral e Planejamento;
 � Comissão das Leis Constitucionais, da Legislação e da Adminis-

tração Geral da República;
 � Comissão de Cultura, Educação e Comunicação. 

O número máximo de membros nas comissões é o mesmo na de 
Assuntos Culturais, Familiares e Sociais e na de Produção e Intercâm-
bios, e corresponde a dois oitavos do total de membros da Assembleia. Na 
de Assuntos Exteriores, Defesa Nacional e Forças Armadas; na de Orça-
mento, Economia Geral e Planejamento e Leis Constitucionais, Legislação 
e Administração Geral da República, corresponde a um oitavo do total 
de membros da Casa. Os efetivos assim obtidos são arredondados para o 
número imediatamente superior (art. 36).

Os membros das comissões permanentes são nomeados no início da 
legislatura a cada ano, salvo o que precede a renovação da Assembleia, no 
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começo do período ordinário de sessões, conforme o procedimento estabe-
lecido no art. 25 (art. 37). Os grupos regularmente 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 destinam-se aos deputados sem grupo 
partidário. Se não houver acordo, as candidaturas para essas cadeiras são 
objeto de eleição entre os deputados mais idosos (idem).

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 
especial, estão dispensados de atender à comissão à qual pertencem, 
por petição específica, enquanto perdurarem os trabalhos da Assem-
bleia ou os da comissão especial para a qual forem designados. Nesse 
caso são substituídos por outro membro da comissão. O congressista que 
abandonar sua legenda partidária no momento de sua designação como 
membro de uma comissão permanente não poderá mais pertencer a esta. 
A substituição das cadeiras destinadas aos gupos nas comissões perma-
nentes que estejam vagas ocorre segundo o estabelecido na Seção 5 do 
art. 34 (art. 38).

4.4.1.3 Comissões de Investigação

O Capítulo IV versa sobre as comissões de investigação. Segundo o 
art. 140, essas comissões constituem-se pela Assembleia como efeito do 
voto de uma proposta de resolução apresentada, remetida à comissão per-
manente 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 nacio-
nais sobre cuja gestão vai indagar a comissão.

A comissão que tenha trasladado uma proposta de resolução destinada 
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 designação de seus 
membros. Não podem ser designados como membros de uma comissão 
de investigação os congressistas que tenham sido objeto de sanção penal 
ou disciplinar por violação ao dever de segredo com respeito a trabalhos 
privados de alguma comissão constituída durante a mesma legislatura 
(art. 140).
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Quanto à sua composição, art. 140-1, a Mesa das comissões de inves-
tigação é formada por um presidente, dois vice-presidentes e dois secre-
tários. A função do presidente ou a do coordenador cabem 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, ou, caso se trate de várias propostas, daquela primeiro 
apresentada, exceto se esse grupo comunicar ao presidente da Assembleia 
sua decisão de não reivindicar nenhuma das duas funções. Nesse caso, os 
membros da Mesa são nomeados nas condições previstas no art. 39.

O presidente da Casa notifica ao ministro da Justiça qualquer apresen-
tação de propostas de resolução para que se constituam comissões de inves-
tigação. Caso o ministro faça saber que ocorreram atos judiciais sobre os 
feitos motivadores da apresentação da proposta, não podem ser eles objeto 
de discussão na Comissão, a qual é imediatamente interrompida caso haja 
sido iniciada. Se se abre uma instrução judicial depois de criada a comissão, 
o presidente da Assembleia, a requerimento do ministro, notifica o presi-
dente da comissão, o qual finda imediatamente os trabalhos. As pessoas 
ouvidas por uma comissão de investigação têm direito de tomar conheci-
mento da razão de sua convocação; o interrogatório ocorre na comissão, 
mesmo quando em regime secreto (art. 141-1). Pode o comparecimento das 
autoridades ser transmitido por televisão, exceto quando uma comissão de 
investigação tenha acordado atuar em segredo, segundo o primeiro pará-
grafo da Seção IV do art. 6º da Ordem 58-1100, de 1958, sobre o funciona-
mento das Assembleias Parlamentares (art. 142). 

Caso expirado o prazo de seis meses estabelecido no último parágrafo 
da Seção I do art. 6º da mesma Ordem 58-1100, de 1958, e a comissão 
não houver 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 relatório ela-
borado por uma comissão de investigação é entregue ao presidente 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 distribuído e pode haver 
debate sem votação em sessão pública (art. 143).

Toda petição deliberada pelo Plenário, em sessão secreta para decidir 
acerca da publicação ou não da totalidade ou de parte do relatório, 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 com-
petente, designado por esta com este fim, apresenta um relatório sobre a 
aplicação das recomendações dessa comissão de investigação (art. 143).
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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 como 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).

Além dessas, há ainda estas comissões:

 � Comissão de Assuntos Europeus;
 � Comissão Especial de Verificação e Fiscalização das Contas;
 � Comissão Encarregada da Aplicação do art. 26 de Constituição;
 � Comissão de Estudos sobre Direitos e Liberdades na Era Digital. 

Há ainda dois grupos parlamentares:

 � Grupo de Trabalho sobre o Futuro das Instituições;
 � Grupo de Estudos sobre Engajamento do Cidadão.

4.4.1.4 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 nomeação da 
Mesa e, no caso das comissões especiais, para proceder do mesmo 
modo à designação do coordenador;

 � a Mesa de comissões permanentes compreende, além do presi-
dente, um vice-presidente e um secretário por fração de 30 mem-
bros do número máximo de componentes da comissão. A Comissão 
de Orçamento, Economia Geral e Planejamento nomeia um coor-
denador geral. Em nenhuma circunstância o número de vice-presi-
dentes e secretários pode ser menor que 3;

 � 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 cate-
goria 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 
votação, basta a maioria relativa no terceiro; caso haja empate, é 
nomeado o candidato mais idoso;

 � não há precedência entre os vice-presidentes;
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 � a presidência de uma comissão especial não pode ser simultânea à 
de uma permanente.

No que respeita ao art. 40, prescreve este que

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

 � as comissões, nos períodos de sessões, são também convocadas 
pelo seu presidente;

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

 � as comissões, no transcurso dos períodos de sessão, 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 amplia-se para uma semana. As convocações devem indicar 
a ordem do dia;

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

Quando o Plenário estiver reunido, somente podem reunir-se as comis-
sões permanentes para deliberar sobre assuntos enviados por aquele 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 58-1066, de 1958, aprovada pela Lei 
Orgânica como autorização excepcional aos parlamentares para delegar 
seu voto, por motivo de impedimento insuperável, bem como os nomes de 
quem estiver substituindo um comissário. 

Se um destes se ausentar por mais de um terço das sessões da comissão 
no mesmo período ordinário sem apresentar justificativa de acordo com 
a seção anterior, nem indicar suplente como disposto no art. 38, a Mesa 
da comissão pode, com conhecimento do presidente da Assembleia, con-
firmar a demissão do comissário, o qual é substituído e impedido de inte-
grar outra comissão pelo resto do ano; sua indenização por despesas rela-
tivas 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 deliberações 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 de 
seus membros, quando se tratar de designação de pessoas. 

Como 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 58-1066, de 
1958. As delegações devem ser notificadas ao presidente da comissão e 
são aplicáveis pelo art. 62. Ademais, os presidentes de comissão não pos-
suem 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 quantas 
vezes o solicitem. Os presidentes de comissão, por sua vez, podem soli-
citar a presença de um membro do Governo; toda comissão pode solicitar, 
por ordem do presidente da Assembleia, o comparecimento de um compo-
nente 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. Os membros da Assem-
bleia podem acessar, via internet, tanto a ata quanto os documentos a eles 
enviados. As atas literais e os demais documentos ficam depositados no 
arquivo da Assembleia até o fim da legislatura. Ao finalizarem as reuniões 
de comissão, publica-se um relatório que menciona os trabalhos e as vota-
ções daquela comissão, assim como as intervenções feitas por ela. Nas 
condições estabelecidas pela Mesa de cada comissão, 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 commissions) com 
todas as informações referentes aos trabalhos destas, cujos detalhes são 
definidos pela Mesa de cada comissão. Pode também, nas condições acor-
dadas pela Mesa da Assembleia, ser difundida ou distribuída uma resenha 
audiovisual dos trabalhos das comissões.



134

4.4.2 Comissões ou Comitês do Senado
O Senado trabalha igualmente por meio das comissões, essenciais à 

atividade legislativa. Elas podem ser permanentes, especiais ou mistas, 
estas compostas por representantes do Senado e da Assembleia Nacional.

As comissões parlamentares são corpos de trabalho especializados no 
estudo de problemas gerais ou específicos – incluindo o legislativo – antes 
da consideração em sessão pública. O Capítulo III do regulamento do Senado 
estabelece os termos de compromisso e o trabalho de todas as comissões.

Atualmente, conta com sete 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; 
 � Defesa e Forças Armadas; 
 � Cultura, Educação e Comunicação; 
 � Assuntos Sociais; 
 � Planejamento e Desenvolvimento Sustentável; 
 � Finanças; 
 � Leis Constitucionais, Sufrágio Universal e Negócios Estrangeiros. 

Além das comissões permanentes, o Senado francês conta ainda com 
as seguintes comissões e grupos de estudo:

 � Comissão de Assuntos Europeus, criada pelo artigo 88-4 da Consti-
tuição – visa controlar atividades da União Europeia;

 � Comissão Especial de Controle das Contas e Avaliação Interna, 
criada pelo art. 103 do Regulamento do Senado – responde pelo 
controle do Senado e das contas internas;

 � Comissões de inquérito – dispõem de seis meses, para reunir infor-
mações, em matérias específicas ou de gestão de serviços públicos 
ou de empresas nacionais;

 � Comissões especiais – duração limitada ao exame de texto 
determinado;

 � Comissões mistas paritárias – formadas por sete deputados e sete 
senadores, por iniciativa do governo, a fim de ajustar o ponto de 
vista da Assembleia Nacional e o do Senado sobre a legislação;

 � Comissão Senatorial de Controle da Aplicação das Leis;
 � Grupo de Trabalho Misto sobre a Crise Financeira Internacional – 

grupo do Senado e da Assembleia Nacional, formado em 28 de outubro 
de 2008, para analisar a crise financeira internacional. 
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Há igualmente outros grupos de estudo, abertos a todos os senadores. 
Foram criados, para analisar e monitorar questões específicas. Não estão 
envolvidos diretamente no processo legislativo e permanecem sob o con-
trole de comissões permanentes. Devem monitorar temas jurídicos e téc-
nicos, para informar os parlamentares. 

4.5 Inglaterra – Parlamento Inglês 

4.5.1 Comissões ou Comitês 
da Câmara dos Comuns
A maior parte dos trabalhos da Casa ocorre nos comitês, constituídos de 

cerca de 10 a 50 membros. Esses comitês analisam questões relativas a polí-
ticas públicas, propõem leis para tópicos mais significativos, como economia.

Os Comitês Selecionados trabalham em ambas as Casas, checando e 
informado acerca de áreas concernentes ao trabalho dos departamentos 
governamentais em matérias econômicas.

Os Comitês Conjuntos são conformados por membros tanto da Câmara 
dos Comuns quanto da Câmara dos Lordes.

Os comitês gerais, incluindo os Comitês Contas Públicas, são exclu-
sivos da Casa dos Comuns e examinam em detalhe propostas legislativas. 
Eles incluem todos os comitês conhecidos formalmente como comitês 
permanentes. Essa Casa possui três Grandes Comitês: da Escócia, da 
Irlanda do Norte e de Gales. 

4.5.2 Comissões ou Comitês 
da Câmara dos Lordes
Os comitês da Casa dos Lordes investigam a política pública, propõem 

leis e atos do Governo. São formados por pequenos grupos de membros 
(em geral doze), que se encontram fora do Plenário e são designados para 
analisar específicas áreas políticas. 

Qualquer pessoa pode observar a maioria dos trabalhos dos comitês, 
até pela tevê do Parlamento. Os relatórios são discutidos na Casa, fazem 
recomendações ao Governo, que precisa responder por escrito a cada rela-
tório produzido nos comitês. 

Os integrantes da Câmara vêm de todos os locais do Reino Unido e 
representam uma série de profissões e sua experiência constitui útil 
recurso durante os trabalhos do comitê. Muitos continuam trabalhando 
em seu campo profissional depois de atuar na Câmara.
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A Casa dos Lordes decide que membros participam de cada comitê, 
cujo número varia de um para outro (entre 10 e 18). Um comitê com 12 
integrantes é formado por quatro conservadores, quatro trabalhadores, 
quatro democratas liberais e dois membros aleatórios.

Ao longo do funcionamento dos comitês, seus integrantes encon-
tram-se em geral uma vez por semana, às segundas ou às quintas. Inter-
rogam representantes do Governo, ouvem distintas opiniões, convocam 
especialistas na área de discussão, organizações que atuam na temática 
do comitê. Às vezes os membros visitam lugares e órgãos fora do Par-
lamento. O comitê define um tema a ser investigado, busca evidências, 
provas, inquirindo qualquer interessado ou organização para coletar 
informações. Os integrantes encontram-se privadamente para debater e 
analisar as provas colhidas. Em seguida, escrevem um relatório, que é dis-
cutido por qualquer membro da Casa e, em seguida, publicado.

A Câmara dos Lordes conta com os seguintes comitês:

 � Comitê de Administração e Trabalho – comitê interno que exa-
mina serviços administrativos, trabalhos e provisão de recursos 
administrativos;

 � Comitê do Bem-estar Infantil;
 � Comitê do Ártico;
 � Comitê de Seleção;
 � Comitê de Comunicação;
 � Comitê de Constituição;
 � Comitê de Poderes Delegados e Reforma Regulatória; 
 � Comitê de Tecnologia;
 � Comitê de Assuntos Econômicos;
 � Subcomitê de Assuntos Econômicos;
 � Comitê da União Europeia;
 � Subcomitê A da União Europeia;
 � Subcomitê B da União Europeia – Mercado Interno, Infraestrutura 

e Emprego;
 � Subcomitê C da União Europeia – Assuntos Externos;
 � Subcomitê D da União Europeia – Agricultura, Pesca, Meio 

Ambiente e Energia;
 � Subcomitê E da União Europeia – Justiça, Instituições e Direitos do 

Consumidor; 
 � Subcomitê F da União Europeia – Moradia, Saúde e Educação;
 � Comitê de Extradição;
 � Comitê da Câmara;
 � Comitê de Instrumentos Híbridos;



4 Comissões ou Comitês     137

 � Comitê de Informação;
 � Comitê de Lisura;
 � Subcomitê de Conduta dos Membros;
 � Comitê de Privilégios e Conduta;
 � Comitê de Procedimentos;
 � Comitê de Ciência e Tecnologia;
 � Comitê de Escrutínio da Legislação Secundária – sucessor do 

Comitê de Méritos de Instrumentos Estatutários.

4.6 Japão – Dieta 
Na Dieta, cada Casa pode ter dois tipos de comitê, ou seja, comitês 

permanentes e especiais. Eles não podem funcionar sem a presença de, 
no mínimo, metade dos integrantes. Todas as questões analisadas nos 
comitês são deliberadas por maioria simples. Os membros de cada um são 
nomeados pelo presidente da Casa, consoante a proporção de cada par-
tido. Cada deputado é obrigado a participar de pelo menos uma comissão 
(Capítulo V, arts. 40 e 41, Estatuto da Dieta). Os comitês de cada Câmara 
devem analisar medidas, incluindo resoluções, petições e demais maté-
rias referentes a seu campo de atuação. 

4.6.1 Comissões ou Comitês da 
Casa dos Conselheiros
Os comitês permanentes da Casa são os seguintes:

 � Comitê do Gabinete;
 � Comissão dos Assuntos Gerais;
 � Comissão de Relações Exteriores e Defesa;
 � Comissão dos Assuntos Financeiros;
 � Comissão de Educação, Cultura e Ciência;
 � Comissão da Saúde, da Previdência e do Trabalho;
 � Comissão da Agricultura, Florestas e Pescas;
 � Comissão de Economia e Indústria;
 � Comissão da Terra e dos Transportes;
 � Comissão do Meio Ambiente;
 � Comissão de Políticas Nacionais Fundamentais;
 � Comissão do Orçamento;
 � Comissão de Auditoria;
 � Comissão de Supervisão de Administração;
 � Comissão de Regras e Administração;
 � Comitê Disciplinar;
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 � Comitê de Assuntos Judiciais.

Já os comitês especiais são os seguintes:

 � Comissão Especial de Desastres;
 � Comissão Especial de Okinawa e Problemas do Norte;
 � Comissão Especial de Ética Política e sistema de eleição;
 � Comissão Especial sobre norte-coreano questão dos sequestros e 

matérias conexas;
 � Comissão Especial de Assistência Oficial para o Desenvolvimento e 

matérias conexas;
 � Comissão Especial de Assuntos Regionais e Consumidores;
 � Comissão Especial de reconstrução após o Great East Japan Terre-

moto e Nucleares Questões de Poder.

Ela também conta com comitês de pesquisa:

 � Comitê de Investigação sobre Estruturas de Governo;
 � Comitê de Investigação em Deflação – Ending Medidas e Fortaleci-

mento das Finanças Públicas para a Vida Nacional;
 � Comitê de Investigação em Economia Internacional e de Relações 

Exteriores;
 � Comissão sobre a Constituição;
 � Conselho de Supervisão e Revisão dos Segredos Especialmente 

Designados;
 � Conselho Deliberativo de Ética Política.

4.6.2 Comissões ou Comitês da 
Casa dos Representantes
A Câmara dos Representantes tem dezessete comitês permanentes:

 � Comitê do Gabinete;
 � Comitê de Assuntos de Comunicações;
 � Comitê de Assuntos Judiciais;
 � Comitê de Negócios Estrangeiros;
 � Comitê de Assuntos Financeiros;
 � Comitê de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia;
 � Comitê de Saúde, Trabalho e Bem-Estar;
 � Comitê de Agricultura, Florestas e Pescas;
 � Comitê de Economia, Comércio e Indústria;
 � Comitê de Terra, Infraestrutura, Transportes e Turismo;
 � Comitê de Meio Ambiente;
 � Comitê de Segurança;
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 � Comitê de Políticas Nacionais Fundamentais;
 � Comitê de Orçamento;
 � Comitê de Auditoria e Supervisão de Administração;
 � Comitê de Regras e Administração;
 � Comitê de Disciplina.

Há ainda os comitês especiais, com competência e número de mem-
bros decididos por deliberação da Casa, quando é estabelecido.

 � Comitê de Desastres; 
 � Comitê de Ética Política e Direito Eleitoral;
 � Comitê de Okinawa e Problemas do Norte;
 � Comitê de Norte-coreanos, Abduções e Outras Questões;
 � Comitê de Consumidores;
 � Comitê de Promoção da Ciência e Tecnologia e Inovação;
 � Comitê de Reconstrução após o Grande Terremoto do Leste do 

Japão;
 � Comitê de Investigação de Questões de Energia Nuclear;
 � Comitê de Revitalização Regional.
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5.1 Brasil – Congresso Nacional

5.1.1 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. O recesso, assim, acontece de 18 a 31 de 
julho e de 23 de dezembro a 1º de fevereiro, quando funciona a Comissão 
Representativa. No período de funcionamento da sessão legislativa, ela 
não poderá ser interrompida, consoante o § 2º, art. 57, CF/88, sem a apro-
vação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.

As sessões legislativas ordinárias sucedem anualmente de 2 de feve-
reiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. As sessões ordi-
nárias acontecem no período diário de trabalho, conforme regula o regi-
mento interno de cada Casa. A sessão legislativa extraordinária, por sua 
vez, ocorre durante o recesso, isto é, final de dezembro, 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. 

Há ainda as sessões preparatórias, as quais acontecem apenas no pri-
meiro ano da legislatura, a partir de 1º de fevereiro, e as sessões con-
juntas, cujo trabalho é realizado por deputados federais e senadores.

5.1.1.1 Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados, como uma das casas do Congresso Nacional 
brasileiro, possui regras semelhantes às do Senado, como trabalhar 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, 
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que correspondem a um ano de funcionamento do Congresso. Cada uma 
delas 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 os demais feriados e pontos facultativos.

Essa Casa, além disso, instituiu na prática a denominada “semana par-
lamentar”, que dura três dias – terças, quartas e quintas-feiras –, dias nos 
quais a Câmara efetivamente trabalha, quando são discutidas e votadas 
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 (RICD), ao 
qual se subordina. Ele consiste em norma infraconstitucional (hierarqui-
camente sujeita à Constituição Federal) e destina-se a estabelecer a estru-
tura, a organização e o funcionamento 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 qual promulgar, junto com a Mesa do Senado 
Federal, emendas à Constituição e propor alterações ao Regimento Interno. 
A Mesa organiza os trabalhos da Câmara e estabelece a hierarquia que per-
mite a ordenação do funcionamento da Câmara. A Mesa conta com a Secre-
taria Geral (SGM), a qual lhe assessora nos trabalhos legislativos, além de 
dirigir, coordenar e orientar as atividades legislativas da Câmara, as ses-
sões 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, por sua vez, representa o órgão 
máximo de deliberação da Casa. Nele, os deputados, reunidos, discutem e 
votam soberanamente as proposições em tramitação, embora parte delas 
seja anteriormente analisada por grupos menores de congressistas, reu-
nidos em comissões, instâncias em que se aprofundam os debates. 

A Câmara é dividida em dois blocos parlamentares – o da Maioria e o da 
Minoria. A Maioria, bloco integrado pela maioria absoluta dos deputados, 
deve contar com 257 deputados, uma vez que a Casa possui 513 mem-
bros. Tal divisão em blocos é necessária ao cotidiano político nacional, já 
que o poder Executivo, a fim de governar, 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, entretanto, dificulta que a maioria absoluta da Casa 
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seja atingida por determinado grupo ou partido político; em razão disso, 
o Regimento Interno da Casa estipula que, caso não haja partido que con-
siga 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, geralmente, a Maioria tem sido governista.

Com respeito às sessões, elas podem ser: preparatórias, que precedem 
a inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional na primeira e na ter-
ceira sessões legislativas de cada legislatura; ordinárias, em qualquer 
sessão legislativa, realizadas só uma vez por dia, de segunda a sexta-feira 
(dias úteis); extraordinárias, efetivadas em dias ou horas diferentes dos 
fixados para as ordinárias; solenes, referentes a grandes comemorações 
ou homenagens especiais.

As sessões ordinárias duram cinco horas, iniciam às nove horas, se 
convocadas para as sextas-feiras; nos outros dias da semana, às quatorze 
horas. São formadas por Pequeno Expediente, com duração de sessenta 
minutos improrrogáveis, destinados à matéria do expediente e aos ora-
dores inscritos com comunicado a ser feito; Grande Expediente, com 
início às dez ou às quinze horas, segundo o caso, e duração improrro-
gável de cinquenta minutos distribuídos pelos oradores inscritos; Ordem 
do Dia, com início às onze ou às dezesseis horas, duração de três horas 
prorrogáveis, para apreciação da pauta; Comunicações Parlamentares, se 
houver tempo, para representantes de partidos e blocos parlamentares, 
alternadamente, indicados pelos líderes.

Os líderes partidários podem a qualquer momento da sessão, pessoal-
mente, fazer comunicações destinadas ao debate de assuntos de rele-
vância nacional. Já o presidente da Câmara dos Deputados pode estabe-
lecer a Ordem do Dia e determinar que esta seja destinada aos oradores do 
Grande Expediente, para ajustá-la às necessidades da Casa. Pode também 
não definir como Ordem do Dia em sessões ordinárias e sim como ses-
sões de debate, formadas pelo Grande e pelo Pequeno Expediente 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 delibe-
ração do Plenário a requerimento de pelo menos um décimo dos deputados, 
pode, de ofício, convocar sessões extraordinárias destinadas a discussão e 
votação das matérias constantes do ato de convocação. Durante elas, nem 
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sessões ordinárias nem comissões permanentes funcionarão. A sessão 
extraordinária, que dura quatro horas, refere-se exclusivamente à dis-
cussão e à votação das matérias constantes da Ordem do Dia.

O presidente, o Colégio de Líderes, o Plenário, ou qualquer Deputado, 
por requerimento, podem convocar sessão extraordinária; é o presidente, 
porém, que fixa dia, hora e 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 inferior a vinte e quatro horas da 
convocação, pode ainda ocorrer o comunicado aos deputados via telegrá-
fica ou telefônica.

A Casa pode igualmente realizar sessão solene para comemorações 
especiais ou recepção a altas personalidades, por decisão do presidente 
ou deliberação do Plenário, mediante requerimento de um décimo dos 
deputados ou dos líderes que representem esse 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 ordi-
nárias de segundas e sextas-feiras por até trinta minutos, em que cada 
orador pode falar por até cinco minutos. Caso a homenagem se refira a um 
congressista da legislatura, aos chefes de um dos Poderes 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, podem ser excepcionalmente secretas, por 
deliberação do Plenário. Podem, ainda, ser suspensas a qualquer 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; 
decreto 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 deliberação, 
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, RICD.

Durante as sessões são observadas estas normas, a fim de assegurar a 
ordem, o respeito e a austeridade durante os trabalhos: apenas deputados 
e senadores têm assento no Plenário (salvo o prescrito art. 77, §§ 2º e 
3º, RICD); conversação que perturbe a leitura de documento não é per-
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mitida, nem chamada para votação, comunicações da Mesa, discursos e 
debates; o presidente fala sentado, e os demais congressistas, de pé, salvo 
os impossibilitados fisicamente. O orador usa a tribuna à hora do Grande 
Expediente, das Comunicações de Lideranças e das Comunicações Parla-
mentares, ou durante discussões, embora possa apartar, de ordem, desde 
que o presidente não se oponha. Durante sua fala, o orador não pode se 
situar de costas para a Mesa, sob qualquer hipótese, nem pode falar sem 
antes pedir 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 das 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 foi a ele indevidamente atribuído como opi-
nião pessoal. Quando ele não puder falar, mesmo sendo-lhe concedida a 
palavra, entregará o discurso escrito à Mesa para que seja publicado, salvo 
se ultrapassar três laudas datilografadas em especo dois. Nenhum dis-
curso pode ser interrompido ou transferido para outra sessão, 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 Plenário, 
deputados e senadores, ex-parlamentares, funcionários da Câmara em ser-
viço e jornalistas credenciados. Pode também ser admitido no local par-
lamentar estrangeiro, se no Parlamento deste se usa a mesma concessão. 
Em sessões solenes, se permitido o acesso de autoridades no Plenário, os 
convites devem assegurar lugares definidos tanto a convidados 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 sessões, 
embora não se possa 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 deputados 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 presidente, 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 brasileiro iniciamos 
nossos trabalhos”. Caso não haja quórum, aguarda-se meia hora, dedu-
zido esse 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.
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Quando abertos os trabalhos, o segundo secretário lê a ata da sessão 
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 proce-
dentes as explicações, envia para emissão de recurso pelo Plenário e 
determina a leitura imediata dessas matérias remetidas por deputados. 
Lêem-se ainda outras correspondências, petições e documentos recebidos 
pelo presidente ou pela Mesa e de interesse do Plenário. Após a leitura, 
os deputados podem inscrever-se 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 se 
puderem expressar na sessão têm a inscrição transferida para a sessão 
ordinária seguinte.

Em seguida, às onze ou às dezesseis horas, conforme a situação, inicia 
o tratamento da matéria referente à Ordem do Dia, depois de verificada, 
pelo sistema eletrônico, a quantidade de deputados presentes no Plenário. 
O presidente então informa os projetos de lei porventura existentes, cons-
tantes da pauta e aprovados conclusivamente pelas comissões perma-
nentes ou especiais, para eventual apresentação de emendas ou recurso 
previsto no § 2º do art. 132. Caso haja matéria a ser votada e número legal 
para tal, procede-se imediatamente à votação 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 discussão. Quando termina a Ordem do Dia, 
encerra-se o registro eletrônico de presença.

No Grande Expediente, os deputados inscritos têm a palavra por até 
vinte e cinco minutos cada um, inclusos os apartes. O rol lista de oradores 
para o Grande Expediente, por seu turno, é realizada por sorteio; compete 
à Mesa disciplinar, 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, bem como 
interromper os trabalhos para a recepção de significativas personali-
dades, por decisão do presidente ou deliberação do Plenário.

5.1.1.2 Senado

O Regimento Interno do Senado Federal brasileiro possui vários dispo-
sitivos semelhantes aos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
Enfocam-se a seguir algumas normas da Casa.
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O Senado Federal tem sede no Palácio do Congresso Nacional, em Bra-
sília; em situação de guerra, calamidade pública, fato grave de comoção 
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 legislativas é idêntico ao 
da Câmara dos Deputados. Em ano de eleições gerais, o Senado funciona 
segundo dispõe o Regimento Comum (sessenta dias antes do pleito).

Com respeito às sessões legislativas ordinárias, a primeira e a terceira 
de cada legislatura são antecedidas de reuniões preparatórias segundo 
estas regras: observado o disposto no art. 288 sobre as deliberações, as 
sessões iniciam com o quórum mínimo de um sexto dos senadores, com 
horário definido pela Presidência. A primeira ocorre no início da legisla-
tura, 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 legislatura, excetuados os membros com mandato findo, mesmo se ree-
leitos; o membro mais idoso presente assume a Presidência dos trabalhos, 
na ausência de integrantes da Mesa anterior, e convida quatro senadores 
dos blocos partidários mais numerosos para atuar como secretários. Nas 
sessões 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 instalação 
da sessão legislativa, ou, se eleito durante esta, a partir da diplomação. 
Pode-se prorrogar o prazo por mais trinta dias, por requerimento do inte-
ressado e motivo justificado. Ao término daquele, caso o senador 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 
licenciado ao exercício do mandato.

Durante o recesso, a posse ocorre perante o presidente, no gabinete 
deste, em solenidade pública, com apresentação do diploma e prestação do 
compromisso e posterior publicação da posse no Diário do Senado Federal.
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Além disso, o senador (ou o suplente), quando 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.

Ocorre vacância no Senado quando um senador falece ou quando 
renuncia ou perde o mandato. A comunicação de um desses fatos deve ser 
dirigida 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 suplente, 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 pres-
tação do compromisso nos prazos legais ou a não apresentação de suplente 
convocado no prazo definido no Regimento Interno. Qualquer senador 
pode apresentar recurso ao Plenário sobre a comunicação de vacância até o 
dia útil seguinte a sua publicação (art. 30); depois de ouvida a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, o Plenário delibera. 

Já a perda de mandato (art. 55, CF/88) ocorre se o senador: infringir 
qualquer das proibições constantes do art. 54 da Constituição; proceder 
de forma incompatível com o decoro parlamentar; faltar à terça parte das 
sessões deliberativas ordinárias em cada sessão legislativa, exceto por 
licença ou missão autorizada; perder ou tiver suspensos os direitos polí-
ticos; tiver decretada a perda de seu mandato pela Justiça Eleitoral; sofrer 
condenação criminal em sentença definitiva e irrecorrível.

5.1.2 Processo Legislativo
Conforme estabelece o Título XV do Regimento Interno do Senado 

Federal, o processo legislativo obedece a determinados princípios gerais, 
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, mediante os 
seguintes princípios básicos:

I – a participação plena e igualitária dos Senadores em todas as ati-
vidades legislativas, respeitados os limites regimentais;
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II – modificação da norma regimental apenas por norma legis-
lativa competente, cumpridos rigorosamente os procedimentos 
regimentais;

III – impossibilidade de prevalência sobre norma regimental 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 regimental;

V – prevalência de norma especial sobre a geral;

VI – decisão dos casos omissos de acordo com a analogia e os prin-
cípios gerais de direito;

VII – preservação dos direitos das minorias;

VIII – definição normativa, a ser observada pela Mesa em questão 
de ordem decidida pela Presidência;

IX – decisão colegiada, ressalvadas as competências específicas 
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 possibilite a 
todos os Senadores seu devido conhecimento;

XII – publicidade das decisões tomadas, exceção feita aos casos 
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 
denunciada, mediante questão de ordem, nos termos do disposto 
no art. 404.

Parágrafo único. Levantada a questão de ordem referida neste artigo, 
a Presidência determinará a apuração imediata da denúncia, verifi-
cando 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 competente, a 
fim de propiciar o bem da coletividade. Assim, todos lhes devem obediência 
e não podem alegar ignorância, desconhecimento para não as cumprir.

A Constituição Federal de 1988 definiu que o processo legislativo com-
preende a elaboração de: decretos legislativos, resoluções, leis complemen-
tares, leis delegadas, leis ordinárias e emendas à Constituição. Cada uma 
dessas normas possui características e finalidades próprias. Os decretos 
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legislativos competem ao Congresso Nacional; por isso, não precisam ser 
sancionados pelo presidente da República (exemplo: ratificação de tratados 
celebrados pelo Executivo); as resoluções constituem atos privados do 
Congresso, da Câmara dos Deputados ou do Senado, os quais também não 
dependem de sanção presidencial (exemplo: autorização do estado de sítio).

As leis complementares, por sua vez, encontram-se previstas no texto 
constitucional e destinam-se a regular certo dispositivo da Carta Magna, 
devem ser aprovadas pela maioria absoluta de ambas as casas legislativas; 
as leis delegadas, cujo teor e alcance são definidos pelo Congresso mediante 
resolução, são elaboradas pelo presidente da República e podem passar por 
análise posterior do Congresso. Quanto às leis ordinárias, resultam do tra-
balho do Poder Legislativo, e não se prestam a complementar ou alterar a 
Constituição. Já as emendas à Constituição dedicam-se a alterar dispositivos 
constitucionais, com o fito de adaptar o texto à evolução do Estado ou cor-
rigir possíveis falhas.

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 indireta, com-
petem exclusivamente ao presidente da República, o qual encaminha os 
projetos de lei primeiramente à Câmara dos Deputados. Caso sejam rejei-
tados, são arquivados; se aprovados, são remetidos à outra casa legislativa 
para apreciação, na função de casa revisora. 

Se a casa revisora os aprovar, serão então remetidos ao Chefe do Exe-
cutivo para sanção. Se a Câmara ou o Senado efetuar qualquer tipo de 
alteração ou modificação em projeto de lei, na revisão, ele é encaminhado 
à Casa que deu origem ao processo para nova apreciação, votação e apro-
vação. 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, a lei estará pronta para promulgação (do art. 64 ao 
68, CF/88), pois está configurado o poder do Estado, que reconhece a lei e 
determina o respectivo cumprimento.

O Chefe do Executivo pode, porém, vetar o projeto de lei total ou par-
cialmente, como reza o art. 66, § 1º, CF/88: 

Se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em 
parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, 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 
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Deputados e Senado Federal). O Congresso tem duas opções, por decisão 
do 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 recebi-
mento; se não o fizer nesse prazo, a lei é então promulgada pelo presi-
dente do Senado, em nome do Legislativo. Caso este não proceda à pro-
mulgação 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 iniciativa 
de qualquer uma destas autoridades ou órgãos (art. 61 da CF/88): pro-
curador-geral da República; presidente da República; cidadãos em geral; 
membro da Câmara dos Deputados ou do Senado; comissão da Câmara, 
ou do Senado ou do Congresso; Supremo Tribunal Federal; tribunais 
superiores. Quanto à iniciativa popular, pode ser exercida mediante apre-
sentação, 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, 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 resolução per-
tença 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 complementar; 
de temas relativos a cidadania, nacionalidade, direitos individuais, polí-
ticos e eleitorais, orçamento e diretrizes orçamentárias; de matéria con-
cernente à organização do Ministério Público ou à do Poder Judiciário 
(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, 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: 
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. 
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As emendas à Constituição, como se propõem reformar algum tópico 
do texto constitucional, só podem ser propostas pelo presidente da Repú-
blica; por no mínimo um terço dos deputados federais ou dos senadores 
ou por mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades 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, CF/88).

Já os decretos legislativos e as leis ordinárias referentes a matérias 
de competência restrita do Congresso, como tratados e atos internacio-
nais (art. 49, I, 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 
tanto pelo presidente do Senado como pelo presidente do Congresso 
Nacional, uma vez que o Chefe do Executivo não pode participar da ela-
boração daqueles nem vetá-los ou sancioná-los. 

As medidas provisórias, por seu turno, constituem atos do presi-
dente da República com força de lei e podem ser editadas em situação de 
urgência e relevância, como prescreve o caput do art. 62 da CF/88. São 
submetidas ao crivo do Congresso Nacional e passam a vigorar desde a 
data de sua publicação pelo prazo de sessenta dias, prorrogável uma vez 
por igual período. Caso sejam aprovadas durante esse período, são pro-
mulgadas como lei pelo presidente do Senado; se emendadas, seguem 
para a sanção presidencial. Porém, perdem a eficácia de lei, embora o 
Congresso deva disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes, caso 
sejam rejeitadas ou finde o prazo de sessenta dias ou de sua prorrogação, 
se houver (art. 62, parágrafo único, CF/88).

5.1.3 Constitucionalidade das Leis
Os atos das autoridades e as leis não podem ir de encontro aos ditames 

constitucionais, o que os tornaria inconstitucionais, portanto, inaplicá-
veis. Por isso, o presidente da República, ou Mesa do Senado 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 Con-
selho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ou entidades de classe 
de âmbito nacional podem entrar com ação de inconstitucionalidade 
(arts. 97 e 103, CF/88). Nesse caso, compete ao Supremo Tribunal Federal 
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julgar as ações de inconstitucionalidade propostas para verificar se deter-
minada lei ou ato governamental ferem preceitos constitucionais.

5.2 Espanha – Cortes Generales

5.2.1 Funcionamento
As Cortes Gerais da Espanha possuem estrutura bicameral: divi-

dem-se em Congresso dos Deputados e Senado. Durante seu esquema 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 Interno), salvo 
quando por 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 ainda 
sessões extraordinárias a pedido de um comitê formado do Governo, da 
Deputação Permanente ou da maioria dos membros da Casa. A solicitação 
deve assinalar exatamente a ordem do dia proposta; o presidente 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 presidente 
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 legislativos. Um terço dos membros da comissão pode incluir um 
único assunto de caráter prioritário. Ademais, o presidente do Senado pode 
convocar as comissões, estabelecendo sua ordem do dia, se for necessário.

De acordo com o art. 72 do mesmo Capítulo, as sessões plenárias do 
Senado são públicas, exceto se houver pedido que justifique por parte do 
Governo ou se ao menos cinquenta senadores acordarem o contrário. Nos 
demais casos, as sessões são secretas conforme previsão no Regulamento.

Os representantes dos meios de comunicação social, credenciados no 
Senado, podem assistir às sessões públicas nas condições estipuladas pela 
Mesa, dos lugares a eles destinados (art. 73). O público que assiste às ses-
sões do Senado deve abster-se de realizar manifestações de aprovação ou 
desaprovação. 

Consoante o art. 75, podem assistir às sessões das comissões os repre-
sentantes dos meios de comunicação credenciados pelo Senado, exceto 
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quando elas versarem sobre o exame de incompatibilidades, solicitações e 
questões particulares que afetem senadores. As comissões podem realizar 
reuniões a portas fechadas quando, sem afetar os assuntos expostos, seja 
assim acordado pela maioria absoluta de seus membros. Para 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 cinquenta 
senadores, pode-se decidir realizar sessões em outros dias da semana.  
O art. 77 prescreve que as sessões duram no máximo cinco horas, a menos 
que o Colegiado acorde de outra forma.

Segundo o art. 78, é de responsabilidade das comissões o previsto 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 reunir-se de terça a 
sexta-feira; em nenhum caso podem realizar sessões simultâneas às do 
Pleno. O presidente abre a sessão com a frase “a sessão está aberta” e a 
encerra com “a sessão está encerrada”. Nenhum ato realizado antes ou 
depois de pronunciadas essas frases, respectivamente, tem valor (art. 80). 
A ata de cada sessão relata sucintamente o que nela se tratou, incluindo 
acordos adotados pela comissão. O documento é lido por um secretário 
para 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, 
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, convo-
cadas, 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 
podem assistir com o direito de discursar, mas não o de votar nessas ses-
sões. Os deputados podem assistir, sem voz nem voto, às sessões do Pleno 
e das comissões que não tenham caráter secreto, sentando-se nos locais 
determinados 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 interrupção e 
não podem, em nenhuma circunstância, ser lidos, embora haja permissão 
para 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 permutar entre si a 
ordem da fala. Com prévia comunicação ao presidente, para um debate, 
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qualquer senador com direito de intervir pode ser substituído por outro 
do mesmo grupo parlamentar. Quem estiver usando 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 em Plenário sobre questões que afetam 
de modo especial a uma ou mais Comunidades Autônomas, 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 se possam manifestar 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 sua vez, tanto nos plenos como 
nas comissões do Senado, ocorre na ordem inversa ao número de compo-
nentes 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 mani-
festação, por uma vez apenas e por tempo que não ultrapasse 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 do Senado 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 possa ilus-
trar o assunto de que se trate. A Presidência pode finalizar as leituras que 
considere inoportunas (art. 89). Em qualquer momento da discussão, 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 ale-
gação (art. 90). Segundo o art. 91, quando o presidente ou outro membro 
da Mesa participam do debate e o abandonam, declara-se concluída a dis-
cussão sobre o tema do qual estes falavam.

O Capítulo Sétimo do Título Terceiro do Regulamento Interno versa 
sobre as votações. O art. 92 prescreve que a votação pode ser por assenti-
mento, sob proposta da Mesa, ordinária ou nominal. Esta pode ser pública 
ou secreta: a secreta pode ser, por sua vez, por votos escritos ou por bolas 
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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 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 pre-
sidente pode atrasar a votação até o momento que definir.

Consideram-se aprovadas as propostas trazidas à Presidência quando, 
se anunciadas, não suscitem oposição ou reparo (art. 94). Quanto à 
votação ordinária, esta realiza-se 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 sena-
dores (nas comissões, a pedido de pelo menos cinco de seus membros). 
Nesse caso, os senadores são chamados por um secretário em ordem alfa-
bética 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 alfabé-
tica, 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 Pre-
sidência submete previamente à votação, como questão incidental, o pro-
cedimento 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 
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efetuam a soma dos votos e, ao final, o presidente proclama 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 secretá-
rios ou se assim o solicitem vinte e cinco senadores, tratando-se de sessão 
plenária, ou 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 essa 
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 
acontecer como consequência da votação escrita para designação de 
cargos e da falta de disposições específicas no Regulamento, repetem-se 
as votações até que o empate se resolva. Se a votação ocorreu com o uso 
de bolas brancas e negras, relativa à qualificação de atos e condutas pes-
soais, o empate equivale à maioria de bolas brancas. 

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 parla-
mentar; 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 artigo 104, dispõe que 
os projetos e as propostas de lei aprovados pelo Congresso dos Deputados 
e enviados por este ao Senado são publicados e distribuídos imediatamente 
aos senadores; a documentação complementar, se houver, pode ser consul-
tada na Secretaria do Senado. A Mesa, na primeira sessão seguinte ao rece-
bimento, 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 prio-
ritária sobre as propostas de lei. Já o art. 106 prega que o Senado dispõe 
do prazo de dois meses, a partir da data de recepção do texto, para apro-
vá-lo ou, mediante mensagem justificada, opor o veto ou introduzir nele 
emendas. O prazo refere-se ao período ordinário de sessões. No caso de 
se concluir fora desse período, computam-se os dias necessários até com-
pletar o prazo de dois meses. O disposto nesse artigo não exclui a possibi-
lidade de se convocarem sessões extraordinárias. 
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Dentro dos dez dias seguintes àquele em que se publica o projeto ou 
a proposta de lei, os senadores ou os grupos parlamentares podem apre-
sentar emendas ou propostas de veto. Esse prazo pode ser ampliado, a 
pedido de vinte e cinco senadores, mas não pode ultrapassar cinco dias. 
As emendas e as propostas de veto devem ser formalizadas por escrito 
com 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, dispõe 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, 
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 publicação ofi-
cial, abrindo em seguida prazo não superior a quinze dias nos quais, com 
sujeição ao disposto na seção anterior, podem apresentar-se outras pro-
postas de lei, que devem versar substancialmente sobre o mesmo objeto 
ou matéria que a apresentada em primeiro lugar. Concluído o prazo defi-
nido pelo presidente, a proposta ou as propostas apresentadas até esse 
momento são incluídas na ordem do dia de alguma das sessões plenárias 
seguintes, para trâmite e conhecimento. 

Cada uma das propostas de lei deve ser debatida na mesma ordem de 
sua apresentação e defendida por algum de seus proponentes, seguido 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, entende-se realizado seu exame; o presidente 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 deli-
beração em comissão (dentro do procedimento legislativo ordinário). De 
acordo com o art. 110, quando o texto legislativo é recebido pela comissão 
competente, esta pode designar, entre seus membros, um coordenador 
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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 coordenador 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 entregue, junto com as emendas recebidas, ao presi-
dente 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 dispo-
sição dos senadores na Secretaria do Senado. Também é enviado aos mem-
bros da 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 opinião sobre 
projeto legislativo dentro dos quinze dias seguintes ao término do prazo do 
relator para emitir seu relatório. O prazo pode ser ampliado ou reduzido pelo 
presidente do Senado, em conformidade com a Mesa, quando assim o reco-
mende o desenrolar do trabalho legislativo da Casa. 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, parágrafo 
ou seção correspondente. Para facilitar os debates, porém, o presidente da 
comissão, ouvida a Mesa, pode estabelecer outra ordem de debate, 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 presi-
dente pode admitir que transitem emendas apresentadas por escrito, as 
quais possam suscitar acordo entre as emendas apresentadas e o texto 
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 suficientemente 
deliberado um parágrafo ou um artigo, a comissão, por seu presidente, ou 
dez de seus membros ou um grupo parlamentar, pode acordar o encerra-
mento do debate. 

O presidente, ouvida a Mesa, pode recusar o trâmite das propostas 
as quais 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 ordem 
de discussão. Se nenhuma for aprovada, o presidente pode suspender a 
sessão para que o relator, junto com os emendantes, proceda à redação de 
novo texto, a ser submetido à votação (art. 116).
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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 con-
vertê-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 pre-
sidente do Senado, apresentado no mais tardar no dia seguinte àquele em 
que termina a deliberação na comissão (art. 117). 

Em continuação ao procedimento legislativo ordinário, a Seção Quarta 
do Capítulo Primeiro do Título Quarto do Regulamento trata da delibe-
ração pelo Plenário. Consoante o art. 118, o debate no Pleno deve concluir 
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, as resolu-
ções 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 se inicia com a apresentação 
da resolução da comissão, por meio do representante por ela designado, o 
qual deve limitar-se a informar ao Senado, para conhecimento deste, as 
justificativas e os motivos que inspiraram a resolução formulada. Em todo 
caso, procede-se a uma defesa e uma oposição sobre a totalidade do texto, 
acrescidas da intervenção dos porta-vozes dos grupos parlamentares que 
desejem fazê-lo. Cada uma das intervenções a que se refere esse artigo 
não pode exceder dez minutos.

No que concerne ao art. 121, 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 seguida, podem-se estabelecer 
dois turnos a favor e dois contra que se alternam, seguidos das interven-
ções dos porta-vozes dos grupos parlamentares, por não mais de quinze 
minutos cada turno. O presidente pode determinar o debate agrupado das 
propostas de veto a um projeto ou uma proposta de lei com a mesma fina-
lidade 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 neces-
sário o voto favorável da maioria absoluta de senadores. Se for aprovada, 
o presidente do Senado dá por concluído o debate sobre o projeto em 
exame e comunica ao primeiro-ministro e ao presidente 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 
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cada artigo das resoluções inicia-se no Pleno por aqueles que o afetem. No 
caso de haver vários, dá-se preferência ao que mais se distinga da reso-
lução, por julgamento da Presidência do Senado. Na discussão de cada voto 
particular admitem-se dois turnos a favor e dois contra, alternadamente. 
Cada um desses turnos não pode exceder dez minutos e só podem parti-
cipar senadores pertencentes a distinto grupo parlamentar. Defendidos 
todos os votos particulares formulados para um mesmo artigo, podem 
intervir os porta-vozes dos grupos parlamentares que o requeiram, por 
tempo não superior a dez minutos 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 parlamentar, 
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 antecedência, no início 
do debate do artigo ou do texto correspondente, podem ser apresentadas 
propostas de modificação das resoluções das comissões, sempre que nelas 
concorram alguns dos seguintes requisitos:

 a)  tenham sido objeto de votos particulares e sejam subscritas pela 
maioria dos porta-vozes dos grupos parlamentares, que, por sua vez, 
integram a maioria dos senadores; 

 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 regem-se 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 do 
Senado, pode encerrar o debate quando entenda suficientemente delibe-
rado o parágrafo ou o artigo objeto da discussão, caso em que realiza dire-
tamente as votações (art. 126).

As normas especiais sobre o procedimento legislativo ordinário estão 
contidas na Seção Quinta do Capítulo Primeiro do Título Quarto do Regi-
mento. Seu art. 127 diz que os projetos de lei apresentados pelo Governo 
podem ser retirados por este em qualquer fase dos procedimentos legis-
lativos anteriores à sua aprovação definitiva pelo Senado. 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 emenda são contrárias a uma 
delegação legislativa em vigor. A proposta do Governo deve ser apresen-
tada por escrito e expressar os motivos nos quais se fundamenta. A Mesa 
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ordena sua publicação imediata e sua inclusão na ordem do dia da sessão 
plenária seguinte. A tramitação dessas propostas realiza-se conforme 
o previsto para os conflitos entre órgãos constitucionais do Estado. Em 
todo caso, até sua resolução definitiva, entendem-se suspensos os prazos 
do procedimento legislativo.

Além dos procedimentos legislativos ordinários, há ainda os especiais, 
como a tramitação de um projeto de lei em leitura única, tratada 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 simpli-
cidade de formulação o permita), o Pleno, por iniciativa da Mesa, ouvida 
a Junta de Porta-Vozes, pode acordar que se tramite diretamente em lei-
tura 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 do Congresso dos 
Deputados, podem apresentar-se unicamente propostas de veto, cuja tra-
mitação 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 primeiro-ministro e ao presidente do Con-
gresso dos Deputados, repassando-lhes o texto da proposta. O mesmo 
artigo menciona que, caso o projeto ou a proposição de que trata não 
seja aprovado pelo Senado ou não se atinja o quórum qualificado exigido 
segundo sua natureza, considera-se que ele foi rejeitado pelo Congresso 
dos Deputados, comunicando-se o fato ao presidente do Congresso dos 
Deputados, para que surta os efeitos correspondentes.

A delegação de competência legislativa nas comissões também integra 
os procedimentos legislativos especiais (Título Quarto, Capítulo Segundo, 
Seção Segunda). Consoante o art. 130, o Senado, por proposta 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 correspondente, sem requerer 
deliberação posterior pelo Pleno do Senado. Tal proposta deve ser apre-
sentada dentro dos dez dias seguintes à publicação do texto. O Pleno, do 
mesmo modo, pode decidir em qualquer momento que se observe o pro-
cedimento ordinário. 

Já o art. 131 aponta que, não obstante o disposto no art. 130, caso se 
apresente alguma proposta de veto aprovada na comissão, para sua rati-
ficação ou sua rejeição, deve ser convocado o Pleno do Senado. Para o 
art. 132, a comissão competente, a partir da recepção do texto legislativo, 



5 Funcionamento e Processo Legislativo     165

dispõe do período que reste até completar o prazo de dois meses a que se 
refere o art. 106 para deliberar e votar sobre ele. 

O Título Quarto, Capítulo Segundo, versa igualmente sobre os pro-
cedimentos legislativos especiais. Sua Seção Terceira explica o procedi-
mento de urgência. Conforme dispõe o art. 133, nos projetos declarados 
urgentes pelo Governo ou pelo Congresso dos Deputados, o Senado conta 
com o prazo de vinte dias úteis para exercer suas faculdades de ordem 
legislativa. A Mesa do Senado, de ofício ou por proposta de um grupo par-
lamentar ou de vinte e cinco senadores, pode decidir a aplicação do pro-
cedimento de urgência.

Em relação ao art. 134, o prazo de vinte dias úteis refere-se 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 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 neste artigo, para designar o 
relator que escreverá o relatório; este dispõe de quatro dias para fazê-lo. 
A comissão reunir-se-á dentro de três dias após a conclusão do relatório e 
deve emitir sua resolução nos dois dias subsequentes à reunião. A delibe-
ração no Pleno rege-se pelas mesmas normas do procedimento ordinário; 
a Mesa, porém, pode modificar a duração das intervenções quando assim 
o requer o desenrolar dos debates. Todos os prazos referidos nesse artigo 
relacionam-se a dias úteis. No caso em que um desses se conclua em dia 
não útil, entende-se como prorrogado para o dia útil seguinte. A Mesa 
pode decidir modificar os prazos quando assim o aconselhem as circuns-
tâncias 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 metade 
os prazos estabelecidos no procedimento legislativo ordinário.

O Título Sexto, Capítulos Primeiro e Segundo, prevê as regras para per-
guntas e interpelações. A Seção Primeira aborda as normas gerais nos arts. 
160 e 161, respectivamente: pelo primeiro, os senadores podem formular 
perguntas ao Governo, mediante texto dirigido à Presidência do Senado. 
Conforme o segundo, para efeito de indicação expressa, compreende-se 
que quem formula uma pergunta solicita resposta por escrito e, caso 
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requeira resposta oral e não especifique sua vontade que se conteste no 
Pleno, entende-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, mani-
festando, explicitamente, o objeto da interpelação. Esta é apresentada por 
escrito e dirigida ao presidente do Senado e versa sobre a política do Exe-
cutivo em questões de interesse geral. A Mesa qualifica o texto e, caso seu 
conteúdo seja impróprio para uma interpelação, segundo o estabelecido 
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 do Senado o impeça. 
Em caso de urgência, a Mesa, ouvida a Junta de Porta-Vozes, pode reduzir 
o prazo previsto acima para a exposição das interpelações. 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 menos 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 impor-
tância 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 senador que 
a realizou contesta um membro do Governo. Cada uma dessas intervenções 
não pode exceder quinze minutos. Logo em seguida, podem intervir os por-
ta-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 apresentação 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 seguintes 
finalidades: 

 a) que o Governo formule declaração sobre algum tema ou envie à Corte 
projeto de lei que regule matéria de competência desta;

 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 devido 
procedimento;
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 d)  que a Câmara delibere e pronuncie-se sobre texto de caráter não 
legislativo.

Nos temos do art. 175, 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 apre-
sentadas acompanhadas da avaliação de seu custo econômico. A sessão 
em que se discutam essas moções não pode ser encerrada antes de trans-
corridas quarenta e oito horas da sua apresentação. Aquelas que impli-
quem aumento dos créditos ou diminuição dos recursos orçamentários 
aprovados sujeitam-se 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. Em referência ao 
art. 177, as comissões podem aprovar, no estrito âmbito de sua compe-
tência, moções com finalidades definidas no art. 174. Devem ser apresen-
tadas por um grupo parlamentar ou por cinco senadores pertencentes à 
comissão correspondente. O presidente do Senado, de acordo com a Mesa, 
pode ordenar que as moções aprovadas sob amparo do requisito anterior 
sejam ratificadas pelo Pleno, quando assim o requeira sua importância ou 
alguma disposição.

Pela redação do art. 178, o presidente do Senado informa imediata-
mente 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 encami-
nhamento dado a elas. Esse informe é publicado pelo Senado. 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 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, não obstante o disposto em outro artigo, a 
Mesa, por proposta da Junta de Porta-Vozes, pode decidir que o debate 
sobre a declaração do Governo seja realizado em sessão posterior àquela 
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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 diretamente com os assuntos discutidos. Tais moções pre-
cisam 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 Pleno, 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 podem reiterar moções sobre o mesmo 
assunto uma vez rejeitada pelo Senado ou pela comissão. As moções a 
que se refere este artigo têm preferência na tramitação quando coincidem 
com moções incidentais ou de outra classe.

5.3 Estados Unidos da América – 
Congresso Norte-americano

5.3.1 Funcionamento
O Congresso dos Estados Unidos compõe-se de uma Câmara de Repre-

sentantes (Câmara dos Deputados), em que toda a população do país está 
representada de forma tendencialmente proporcional, e uma câmara 
representativa dos estados-membros, denominada Senado, em que cada 
um possui exatamente a mesma representação numérica. Nos Estados 
Unidos, cada estado-membro 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 população é rigorosa; cada estado deve ter no mínimo um 
representante, e a eleição ocorre por voto distrital.

O horário diário de funcionamento é definido por resolução de cada 
Casa adotada no primeiro dia da legislatura. O período das sessões pode 
ser alterado mediante determinação da Casa a qualquer tempo, usual-
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mente por unanimidade, após consulta aos líderes dos partidos. O gabi-
nete de cada membro é notificado de qualquer mudança no horário por 
ligação telefônica de urgência.

Os calendários de ambas as casas legislativas são publicados e entre-
gues a cada congressista em informe diário quando a Casa está em 
sessão. Ele contém informações concernentes aos trabalhos da Câmara 
e do Senado. Medidas encaminhadas pelos comitês são assinaladas pelo 
porta-voz em um dos quatro calendários regulares, denominados Union 
Calendar, House Calendar, Private Calendar e Corrections Calendar. 
Esses calendários listam as propostas na ordem cronológica em que foram 
enviadas pelos diversos comitês. 

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, entre-
tanto, passam por comissões mistas criadas especialmente para a nego-
ciação 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-
-americanas (os mesmos indivíduos elegem seus membros), as diferentes 
formas em que os votos se traduzem em cadeiras no Congresso levam a 
que o Senado represente interesses distintos dos representados na pri-
meira câmara. Tais interesses contam com poder institucional de nego-
ciação e veto, pois a faculdade de legislar se reparte simetricamente.

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

Embora o poder do Senado se baseie na defesa da autonomia e da igual-
dade dos estados-membros, sobretudo pela precedência do pacto federa-
tivo em relação ao constitucional, na história americana, só a análise pode 
definir os interesses realmente representados na segunda câmara 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 conciliação do 
princípio do Governo da maioria com a garantia das liberdades de certas mino-
rias, cujas vantagens (status, poder e riqueza) não seriam provavelmente tole-
radas indefinidamente pela maioria constitucionalmente desimpedida. Essa 
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representa a mais significativa motivação para a divisão dos poderes, aplicável 
igualmente ao bicameralismo (repartição do Congresso em duas câmaras).

Em razão da simplicidade das regras constitucionais, só é possível com-
preender o verdadeiro papel desempenhado pelo Senado à medida que se 
conhece o funcionamento deste. Expressivo é o fato de o Senado ser mar-
cado pelo número relativamente pequeno de senadores, se comparado ao 
de deputados, e pela extensão e heterogeneidade do eleitorado que cada um 
deles representa. Tal situação conduz ao poder 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 difi-
culdade para um senador ou um grupo de senadores desbloquearem pro-
jetos retidos por alguma comissão.

A principal diferença de poderes individuais entre senadores e 
deputados, porém, reside na possibilidade de aqueles, individualmente ou 
em pequenos grupos, poderem estender os debates, impedindo a votação 
de leis defendidas pela maioria da Casa. Um grupo pequeno de senadores 
pode então deter poder no que concerne a negociar 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 proporcionalmente 
distribuído pela população. O Senado, por sua vez, privilegia interesses 
mais específicos – reconhece o peso de determinado grupo (corporificado 
pelo estado-membro) no processo decisório nacional, em qualquer cir-
cunstância, 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 senador, 
a possibilidade de, por meio deste, interromper o processo legislativo por 
tempo considerável, a fim de negociar a defesa de seus interesses ou a 
compensação pelo prejuízo decorrente da legislação proposta.

O bicameralismo, entretanto, obriga que qualquer lei seja aprovada por 
ambas as Casas, o que contribui para democratizar o processo e impedir o 
aumento de mudanças sociais via Legislativo. Assim, não é suficiente des-
tacar o caráter democrático e progressista da Câmara dos Representantes 
em contraposição ao conservadorismo do Senado. Somente a análise da 
atuação de ambas as instituições legislativas pode determinar qual delas 
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adota posturas mais ou menos conservadoras, mais benéficas ou mais 
nocivas aos interesses do país. 

Muitos têm observado que o Senado vem concedendo apoio a medidas 
mais progressistas, talvez com o intuito de se fazer entender pela opinião 
pública. A Câmara dos Representantes parece não conviver com essa difi-
culdade – é eleita por voto distrital e expressa os anseios populares. 

5.3.2 Processo Legislativo
A tramitação dos projetos, em regra, é bicameral, isto é, a matéria tra-

mita 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 objetivo aumentar a arreca-
dação de fundos aos cofres públicos dos Estados Unidos pode ser introdu-
zida apenas na Câmara dos Representantes. Consequentemente, o Senado 
não detém poderes para criar leis que estabeleçam impostos. 

Ademais, a Câmara dos Representantes é a única com direito de criar 
leis que autorizam o gasto de fundos federais, função que tem sido contes-
tada historicamente pelo Senado, sob o argumento de equivocada inter-
pretação da Constituição. Assim, quando esta Casa propõe lei que auto-
riza o gasto de fundos federais em determinada área, a Câmara recusa-se 
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 (exatamente a mesma versão) é necessária 
para se promulgar qualquer ato normativo. Caso um projeto seja emen-
dado por uma delas, encaminha-se a matéria à Comissão de Conferência 
Mista, a qual estuda, discute e elabora o texto final, buscando conciliar a 
diferença entre as versões de cada Casa. Em seguida, o projeto retorna ao 
Plenário de cada uma para discussão e votação final.

Tanto as sessões da Câmara dos Representantes quanto as do Senado 
são realizadas no Capitólio dos Estados Unidos da América, em Washin-
gton, DC. O presidente do Senado preside na plataforma 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 expe-
riência dentro de seu partido; costumeiramente, o líder de cada partido 
político senta-se a uma mesa na fileira mais próxima da plataforma central. 
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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 
como 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 prá-
tica, 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 
o poder de advertir senadores que as violam; mantém a ordem usando o 
martelo judicial.

De acordo com a Constituição, a maioria simples de senadores pre-
sentes 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). Um dos clerk então 
procede à chamada, a fim de identificar quais e quantos senadores estão 
ou não presentes na sessão. Tal atitude é adotada, em muitas ocasiões, 
com o intuito de adiar temporariamente alguns procedimentos, o que 
permite aos líderes dos partidos, muitas vezes, negociar acordos. Findo 
o quorum call, qualquer senador pode pedir, por consentimento unâ-
nime, novo quorum call.

No transcorrer dos debates, um senador só pode discursar caso cha-
mado ou autorizado pelo oficial-presidente, o qual determina quem dis-
cursará 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 
e terceira pessoa. 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 
necessitam eles versar sobre tema debatido em sessão da Casa; por isso, 
sofrem poucas restrições. 

As normas do Senado demandam que nenhum senador pode dircursar 
mais que duas vezes na mesma sessão. O tempo deles não é definido por 
regras; assim, podem discursar por quanto tempo desejarem. A Casa, 
porém, em algumas circunstâncias, limita o tempo dos discursos com 
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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 com o intuito de derrotar 
leis e moções; essa tática é denominada filibusterismo. Aqueles que se 
utilizam dela podem discursar por horas, prolongando o tempo despen-
dido naquela sessão; podem ainda propor uma série de emendas com o 
mesmo objetivo. O Senado poderia extinguir o filibusterismo mediante 
votação na qual seriam necessários 60% para que tal estratégia findasse. 

No que concerne a moções, caso elas envolvam alterações de alguma 
norma interna, é necessário o mínimo de 67% dos votos a favor para sua 
aprovação. Tal gênero de moção é raramente apresentado, sobretudo 
porque depende do suporte dos partidos políticos presentes para se atingir 
a maioria requerida. Caso o Senado não realize essa moção, a sessão 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 
limites políticos entre dois dados estados, por exemplo) em exame naquela 
sessão. Com frequência, a votação é oral – o oficial-presidente pergunta 
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 oficial-
-presidente e requerer nova votação oral ou votação recordada (o clerk 
procede à chamada dos senadores em ordem alfabética para que enun-
ciem seu voto a favor ou contra, ou se abstenham de votar), esta solicitada 
em geral por cortesia. O pedido de votação recordada só pode ocorrer se 
um quinto dos senadores estiver presente na sessão; em alguns casos, a 
votação recordada acontece automaticamente, como nas decisões sobre o 
orçamento anual. 

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

Com respeito aos trabalhos legislativos da Câmara dos Representantes, 
as sessões parlamentares da Câmara ocorrem normalmente de segunda a 
sexta, raramente nos fins de semana. Essas sessões costumam ser abertas 
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ao público e transmitidas ao vivo pelo canal de televisão Cable-Satellite 
Public Affairs Network.

Há, nesta Casa, o Comitê das Regras da Câmara dos Representantes dos 
Estados Unidos da América, responsável pela coordenação dos debates sobre 
daterminada lei antes que ela compareça ao corpo principal da Câmara 
para ser aprovada. O comitê pode, por exemplo, determinar se serão aceitas 
emendas para a lei em exame; caso ele 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 igualmente 
dividida entre os partidos majoritários e os minoritários. Um floor manager 
lidera cada lado da discussão e encarrega-se 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 legis-
lativa. Os procedimentos, nesse caso, são iguais aos do Senado. A diferença é 
que, na Câmara, a votação recordada pode acontecer de três modos: por meio 
de equipamento eletrônico (cada membro utiliza um cartão pessoal de iden-
tificação para gravar seu voto em uma estação de voto eletrônico instalada 
na Casa respectiva). 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 indicam 
“não” e laranja significam “abstenção”. Cada representante escolhe e 
entrega seu cartão ao oficial-presidente, o qual procede à contagem 
manual dos cartões. O método é utilizado somente quando o equipa-
mento eletrônico se encontra quebrado ou em manutenção. O terceiro 
sistema é o voto oral, procedimento análogo ao do Senado, sobretudo em 
votações formais, como a eleição do presidente da Câmara, em função da 
demora em se realizar a chamada dos 435 membros. Nos três métodos, o 
voto não é secreto.

A votação dura normalmente 15 minutos; pode ser estendida se a 
liderança de um partido político necessita exercer pressão em seus inte-
grantes 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 automaticamente reprovada pela 
Câmara dos Representantes, salvo se o oficial-presidente ainda não tenha 
votado; nesse caso, será dele o voto de Minerva. 

Ademais, a Constituição americana também concede ao Congresso o 
poder subentendido (implied power) de criar qualquer lei necessária. De 
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início, ambas as Câmaras precisam concordar com o projeto de lei. A seguir, 
o presidente dos Estados 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 subme-
tê-la outra vez ao presidente; se este mantiver seu posicionamento, o Con-
gresso pode derrubar o veto, desde que, neste momento, haja dois terços da 
maioria total de ambas as Câmaras juntas aprovando a derrubada do veto 
presidencial. 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 suspender 
suas sessões, o projeto de lei não entrará em vigor. O presidente, então, 
pode vetá-lo, após o Congresso ter suspendido a sessão, tática conhecida 
como pocket veto (veto no bolso, em tradução literal); esse veto não pode 
ser anulado pelo Congresso suspenso.

5.4 França – Assembleias

5.4.1 Funcionamento
A Assembleia Nacional, conforme estipulado no art. 60.1, reúne-se 

todo ano em dois períodos legislativos: o primeiro, com duração máxima 
de 80 dias, inicia em 2 de outubro; o segundo, com até 90 dias, inicia 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 I 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 dispositivos cons-
titucionais: 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 dispõe 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 par-
lamentar ou partido pode solicitar verificação de quórum antes de iniciados 
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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, itens 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 podem transcorrer 
sem paralisar os trabalhos legislativos.

O Capítulo XI do Regimento Interno da Assembleia francesa dis-
corre 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 Delegação 
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 Conferência de Pre-
sidentes. 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 Confe-
rência, para a qual pode designar um representante. Na reunião semanal 
a Conferência examina a ordem dos trabalhos do Pleno para a semana 
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 o período de sessões, ou até 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 reservada prioritariamnte (art. 48 da Constituição) a 
uma ordem do dia aprovada pelo Pleno da própria Assembleia e pode definir 
o procedimento previsto no último inciso do item 4 deste artigo – a conti-
nuação da discussão dessa ordem do dia (art. 48). 
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Nas votações realizadas na Conferência sobre propostas apresentadas por 
seus membros, é atribuído aos presidentes de grupo um número de votos igual 
ao de membros de seu grupo, deduzidos os demais componentes da Confe-
rência. A ordem do dia acordada por ela é exibida imediatamente e notificada 
ao Governo e aos presidentes dos grupos. Durante a sessão seguinte à reu-
nião 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 posterior-
mente 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 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 organi-
zação do debate da totalidade dos textos submetidos ao Pleno. Ela pode 
decidir que a discussão da totalidade se organize da forma prevista 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 grupos de tal modo que 
se garanta a cada um, em razão da duração do debate, o tempo mínimo 
idêntico. Os deputados sem partido dispõem de tempo para uso da palavra 
proporcional a seu número. O tempo restante é distribuído pelo presi-
dente 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 interven-
ções, que não podem ser inferiores a cinco minutos. À vista dessas indica-
ções, 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 se possam prorrogar 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 suplementares, 
sob o amparo do inciso III do art. 28 da Constituição. Quando o solicitem os 
membros da Assembleia, consta em um documento entregue ao presidente 
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da Casa com as assinaturas da metade mais um de deputados. O presidente 
então convoca o Pleno quando constata o cumprimento a esse 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. Salvo 
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 VI do artigo 48. Por proposta da 
Conferência, pode o Pleno acordar que se realizem outras sessões dentro 
dos limites previstos pelo inciso II do art. 28 da Constituição; dentro dos 
mesmos limites, é aceita a realização dessas sessões quando solicitadas 
pelo Governo na Conferência de Presidentes.

Ainda consoante o art. 50, as quartas pela manhã são destinadas aos 
trabalhos das comissões. Durante essa manhã não se pode celebrar qual-
quer sessão. O Pleno reúne-se à tarde, das 15h às 20h, e ao anoitecer, 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, entretanto, pode 
decidir a prorrogação de suas sessões por proposta da Conferência para 
a ordem de dia determinado, ou da comissão requerida, ou do Governo, 
para que prossiga o debate em curso; neste caso, a Assembleia no Pleno 
é consultada sem qualquer debate pelo presidente da sessão. A Casa, em 
Plenário, pode acordar a todo momento as semanas nas quais decida não 
realizar sessão, conforme o previsto no inciso II 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 número é arredon-
dado para o inteiro imediatamente superior. As assinaturas 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 consulta 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 delibera-
ções, 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 
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redação da ata, contam os votos manualmente, com posição de sentado 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.

Conforme o art. 53, antes de se passar a ordem do dia, o presidente dá 
conhecimento à Assembleia no Pleno das comunicações recebidas relativas 
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 excep-
cionalmente autorizado por um orador a interrompê-lo. Nesse caso, não 
pode a interrupção durar mais de cinco minutos. Os deputados que desejam 
intervir inscrevem-se com o presidente, o qual determina a ordem em que 
são chamados para usar a palavra. Salvo nos debates limitados pelo Regu-
lamento, pode o presidente autorizar a justificativa para um voto por cinco 
minutos cada uma de um orador por grupo. Estes falam da tribuna ou de 
seu lugar, embora o presidente possa convidá-los a falar da tribuna. 

Conforme o mesmo artigo, quando o presidente considera que a Assem-
bleia no Pleno está suficientemente informada, pode convidar o orador 
para que a termine. Pode ainda, no interesse do debate, autorizá-lo a que 
prossiga além do tempo que estiver definido. Nenhum orador pode afas-
tar-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 autori-
zação, 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 palavras não sejam inseridas na ata, sem 
prejuízo da aplicação das sanções disciplinares previstas no Capítulo XIV.

O art. 55 prescreve 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 V e VI 
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 insuficientes 
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 comis-
sões requeridas obtêm a palavra sempre que a peçam. Os comissários do 
Governo designados por decreto podem intervir igualmente quando o soli-
cite o membro do Governo que assista à sessão. Pode o presidente autorizar 
os oradores a contestarem o Governo ou a comissão. Os presidentes e os 
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relatores das comissões podem escolher funcionários da Assembleia 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 opi-
niões opostas no debate da totalidade dos textos, na discussão 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 Assembleia proponha o encerramento do 
debate da totalidade, não se pode conceder a palavra exceto que a encerre 
um só orador, desde que não exceda cinco minutos. 

Tem prioridade, se pedir a palavra contra o encerramento, o primeiro 
dos oradores inscritos no debate ou um dos inscritos pela ordem de ins-
crição; na falta de oradores inscritos, concede-se a palavra contra o encer-
ramento ao deputado que a peça primeiro. Quando se requer o encerra-
mento do debate da totalidade, o Pleno pronuncia-se sem debate algum. 
Não se pode pedir votação nominativa nas questões de encerramento. 
O presidente consulta o Pleno, que vota levantando a mão; se há dúvidas 
sobre o resultado, realiza-se nova consulta 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 Regulamento 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 comu-
nicado 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 
por mais de cinco minutos nos casos previstos neste artigo. Proíbem-se os 
ataques pessoais, as interpelações entre deputados e as manifestações ou 
as 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. Em cada sessão haverá 
uma relação analítica oficial (compte renda analytique officiel), costante 
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do resultado das deliberações, e uma ata a ser publicada no Diário Oficial. 
Esta será 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 subme-
tidas à Mesa da Assembleia, a qual resolve sobre se a leva em conside-
ração, com prévia audiência do autor pela Assembleia no Pleno durante 
cinco minutos no máximo. Se a Mesa considera a impugnação, o presi-
dente 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 audiovisual 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 
período 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 Ofi-
cial. Após a leitura do decreto de encerramento de um período extraordi-
nário de sessões celebrado nas condições previstas pelos arts. 29, inciso II, 
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 Regulamento. 
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 chamada, 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 efetivamente preenchidos. Quando não se pode votar por falta de 
quórum, fica suspensa a sessão até o presidente anunciar o adiamento da 
votação, 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 pessoal. 
Pode, sem embargo, delegar seu direito a voto em votações nominativas 
conforme o estabelecido na Ordem 58-1066, de 1958. A delegação do voto 
é sempre pessoal e é redigida em nome de um só deputado nominalmente 
designado; pode, porém, com autorização prévia do delegante, ser trans-
ferida a outro deputado designado da mesma manera. 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 
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ao fim de oito dias completos 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 no 
inciso II deste artigo.

O voto é expresso pela mão levantada, ou pelas posições de sentado e 
levantado, ou pela votação nominativa ordinária, ou pela votação nomina-
tiva 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 Governo ou a comissão responsável. Nos demais 
casos, o presidente da sessão, com prévia consulta ao Governo ou à comissão, 
decide sobre a votação ou não por partes (art. 63).

O art. 64 estabelece 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 for-
mulada por escrito pessoalmente por um presidente de grupo ou seu 
delegado, cujo nome é comunicado previamente ao presidente da Assem-
bleia. Toda nova delegação anula a anterior. Quando a Constituição exige 
maioria qualificada ou se tenha suscitado a responsabilidade do Governo, 
procede-se à votação nominativa ordinária, agindo como indicam os 
termos do art. 65-1. Em razão do § 3º desse artigo, realiza-se nova votação 
nominativa na tribuna ou nas salas adjacentes 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 fixa a data, reservado o disposto no 
art. 48 da Constituição. Já o art. 66 discorre que, quando há votação nomi-
nativa, ela é anunciada no conjunto das dependências do Palácio. 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. 
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A votação nominativa ordinária ocorre mediante procedimento eletrô-
nico. Em caso de mau funcionamento do mecanismo eletrônico, a votação 
é realizada com papeletas – cada deputado deposita pessoalmente seu 
voto, com seu nome nele, na urna localizada sob vigilância dos secretários 
da Mesa. A papeleta branca é aprovação, a azul é rejeição e a vermelha, 
abstenção. É proibido inserir mais de uma papeleta sob qualquer argu-
mento. Se nada impede a continuação 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 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 
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 Ses-
sões. Conforme o art. 52, em votação nominativa é necessária a presença 
de dois secretários da Mesa; se não houver, o presidente pode requerer 
a dois deputados presentes que exerçam a função de secretário. As con-
dições da votação eletrônica, da utilização de urna eletrônica e do exer-
cício das delegações de voto são reguladas por instrução da Mesa (ins-
truction 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, reservado 
o disposto no art. 49 da Constituição, as questões submetidas a votação só 
são declaradas como aprovadas se for obtida a maioria dos votos emitidos. 
Quando, entretanto, a Constituição exige, para aprovação, a maioria abso-
luta 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 Assembleia aprova” ou então “A 
Assembleia não aprova”. Não é admitida qualquer retificação de voto depois 
de encerrada a votação.
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Conforme o art. 69, as votações secretas realizadas pelo Pleno para 
nomeação de pessoas são efetuadas na tribuna, como previsto no inciso II do 
art. 66, ou nas salas contíguas ao Salão de Sessões. Em último caso, o presi-
dente indica em sessão a hora de início e fim da votação secreta. Contadores 
escolhidos por sorteio procedem ao controle da lista de votantes. No trans-
curso 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 votações discriminadas neste artigo. 

5.4.2 Processo Legislativo
O Título II, Parte Primeira do Regimento, trata do procedimento legisla-

tivo ordinário. O Capítulo I desse Título versa sobre a apresentação de projetos, 
proposições e propostas. São registrados na Presidência os projetos de lei, 
as propostas de lei enviadas pelo Senado e as apresentadas pelos deputados. 
Anuncia-se sempre em sessão a apresentação de projetos e propostas de lei 
enviados pelo Senado. As 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 artigo 40 da 
Constituição, recusa-se sua apresentação. Nos demais casos, é anunciada em 
sessão. Quando a Assembleia não estiver reunida, 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 admis-
síveis para trâmite se formularem medidas e decisões de ordem interna, as 
quais, relacionadas ao funcionamento e à disciplina da Assembleia, são de 
sua exclusiva competência. Apresentam-se, examinam-se e discutem-se, 
pelo procedimento aplicável em primeira leitura, 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 comissão permanente competente.

O art. 84, por sua vez, prescreve que todo projeto de lei pode ser 
retirado pelo Governo em qualquer momento desde que não tenha sido 
definitivamente aprovado pelo Parlamento. Pode, o autor ou o primeiro 
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 con-
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tinua. 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 propostas 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 Regula-
mento. As petições de inclusão prioritária do Governo são dirigidas pelo 
primeiro-ministro ao presidente da Assembleia; este informa aos presi-
dentes das comissões competentes e as anuncia na próxima Conferência 
de Presidentes. Caso o Governo, em razão das faculdades que lhe con-
fere 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 presidente informa imediatamente ao Pleno. 
Os pedidos de inclusão de uma proposição na ordem do dia comple-
mentar são formulados na Conferência 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).

Já o Capítulo IV enfoca a discussão de projetos e proposições em pri-
meira 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 devolução 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 proposições 
inicia depois de sua eventual apresentação pelo Governo, com exposição 
do relatório da comissão, se possível, feita pelo relator da ou das comis-
sões 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 limita-se a comentá-lo sem a lei-
tura. A apresentação de relatórios ou resoluções não pode ultrapassar o 
tempo acordado pela Conferência de Presidentes ao organizar o debate da 
totalidade dos textos. Pode igualmente ser ouvido um membro do Con-
selho 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 
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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. 

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 discutido no marco 
de uma sessão celebrada, em razão do inciso III 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, salvo 
decida o contrário a Conferência de Presidentes, o Governo e o presidente 
ou o relator da comissão requerida; 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 conjunto do texto 
debatido, que, se aprovada, surte o efeito de suspender o debate até a apre-
sentação de novo informe da comissão. A discussão dessa moção ocorre 
segundo o previsto no inciso IV ou no V. 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 prio-
ritário, fixa a data em que deve a comissão apresentar o novo relatório; o 
Governo pode solicitar que o texto conserve a prioridade sobre os outros 
temas incluídos na ordem do dia (art. 91).

Caso se rejeite a moção ou não haja moção, passa-se diretamente à dis-
cussão dos artigos do projeto ou, se proposição, à discussão do texto da 
comissão. Antes de iniciar a discussão dos artigos, consultam-se o presi-
dente e o relator da comissão sobre se é viável celebrar a reunião destes 
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 contrário, suspende-se 
a discussão, que recomeça depois de reunida a comissão. É aplicável a ela o 
disposto nos arts. 65, inciso V, e 87, inciso III (art. 91).

O art. 92 dispõe 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 inadmis-
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sibilidade em trâmite é apreciada pela Mesa da Comissão de Orçamento, 
Economia Geral e Planejamento, a qual pode também invocar, por inicia-
tiva própria, essa inadmissibilidade a qualquer momento. 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 pro-
posição ou do relatório e pode solicitar o comparecimento do Governo 
para escutar suas observações. Quando se trata de emendas, a inadmissi-
bilidade é apreciada conforme o descrito no último inciso do art. 98. Nas 
mesmas condições pode opor-se o disposto na Lei Orgânica relativa às leis 
orçamentárias.

O Capítulo V dispõe sobre o procedimento simplificado de exame. Pode 
o presidente da Assembleia, o Governo, o presidente da comissão reque-
rida ou um presidente de grupo solicitar na Conferência de Presidentes 
que se examine um projeto ou uma proposta de lei pelo procedimento 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 simplificado é 
exposta e anunciada no Pleno e notificada ao Governo. Projetos e propo-
sições para os quais foi solicitado exame pelo procedimento simplificado 
não podem ser objeto de iniciativas do tipo descrito nos incisos IV e VII 
do art. 91 e no inciso II 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 procedimento de exame sim-
plificado. O texto de oposição é dirigido ao presidente 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 exa-
minado segundo o disposto no Capítulo IV do Título II (art. 104).

O art. 105 dispõe que é admitido o trâmite das emendas de deputados e de 
comissões interessados até expirar o prazo de contestação. Se depois de expi-
rado esse prazo o Governo apresenta uma emenda, retira-se o texto da ordem 
do dia. Só pode ser novamente 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 simplificado 
inicia 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 que cinco 
minutos cada um. Se continua o debate da totalidade, pode expressar-se 



188

um representante de cada grupo, durante cinco minutos 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 tota-
lidade. Se recebe emendas, o presidente permite 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 III, da Consti-
tuição, o presidente só pode submeter à votação as emendas, 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 pre-
visto neste Capítulo, um projeto de lei pelo qual se autoriza a ratificação 
de um tratado internacional, bem como a aprovação de um acordo inter-
nacional 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 Procedimentos 
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 designado 
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 divididos entre eles. Os deputados sem grupo inscritos 
para o debate contam com dez minutos para usar a palavra. As inscrições para 
intervir e sua ordem ajustam-se 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 podem votar de maneira alguma as 
declarações previstas neste artigo (art. 132). 

O Capítulo II da Parte Primeira enfoca as perguntas orais. Como nor-
matiza o art. 133, a Mesa determina como se apresentam, notificam e 
publicam as perguntas orais. Pelo 144, a Conferência de Presidentes orga-
niza as sessões de perguntas orais; para o art. 145, o mesmo órgão fixa a 
sessão semanal dedicada às perguntas orais dos deputados e às respostas 
do Governo. 
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As perguntas por escrito são apresentadas no Capítulo III, do art. 136 
ao 138. Quanto ao art. 139, dispõe ele que as perguntas por escrito são for-
muladas 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 nominalmente designados. Todo deputado que deseja 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 à 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 contestar, ou então, excepcional-
mente, solicitar prazo suplementar (não superior a um mês) para colher 
elementos que embasem sua resposta.

Já o Capítulo VII enfoca as petições, as quais são dirigidas ao presi-
dente da Assembleia e formuladas por um deputado. Não podem ser rece-
bidas pelo presidente nem entregues à Mesa petições trazidas ou transmi-
tidas 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 pre-
visto no art. 36, a qual designa um relator. Após ouvidas as conclusões 
do relator, a comissão decide, em cada caso, se vai simplesmente 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 permanente, esta pode igualmente 
resolver que se arquive a petição, que se remeta a um ministro, ou se sub-
meta ao Plenário; dá-se conhecimento da resolução do caso ao peticio-
nário, bem como da resposta do ministro. Caso este não conteste em três 
meses a petição encaminhada por uma comissão, esta pode acordar seja 
ela submetida ao Pleno, depositando 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 
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 
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ministro, pode qualquer deputado solicitar ao presidente 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 publicado no boletim sobre a petição, com seu 
texto integral incluso.

A Parte Segunda do mesmo Capítulo aborda a Exigência de Responsa-
bilidade Governamental, especificamente as moções de censura e as inter-
pelações – 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 Censura”, acompanhado da 
assinatura da décima parte dos membros da Assembleia, no mínimo, calcu-
lada sobre o número de cadeiras efetivamente 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 assinatura. 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 conjuntamente, 
desde que se proceda à votação separada de cada uma delas. Não se pode 
retirar uma moção de censura a partir do momento em que é submetida 
a 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 estipu-
lado no art. 66, número II.

Pelo exposto no art. 155, sob amparo do inciso III do art. 49 da Cons-
tituição, se o primeiro-ministro ressalta a responsabilidade do Governo 
com respeito à votação de um texto, suspende-se de imediato o debate por 
vinte e quatro horas. Dentro desse prazo, pode-se entregar ao presidente 
da Assembleia uma moção de censura que cumpra os requisitos previstos 
no art. 153; seu enunciado deve referir-se ao art. 49, inciso III, da Consti-
tuição. A moção é exposta de imediato.
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De acordo com o art. 156, todo deputado que deseje interpelar o 
Governo informa ao presidente da Assembleia no transcurso de uma 
sessão juntando a sua solicitação uma moção de censura com as condi-
ções estabelecidas no artigo 153. A notificação, a exposição, a inclusão 
na ordem do dia e a votação da moção de censura desenvolvem-se em 
cumprimento ao previsto nos arts. 153 e 154. O autor da interpelação tem 
prioridade no uso da palavra durante o debate.

5.5 Inglaterra – Parlamento Inglês

5.5.1 Funcionamento
A Câmara dos Lordes subsistiu até os nossos dias, como reminis-
cência da velha curia medieval. Mas sua função política e legislativa 
sofreu, nos últimos cem anos, sucessivas limitações, em favor de 
um contínuo aumento de prestígio e força da Câmara dos Comuns, 
que é o elemento “autenticamente” popular do governo britânico. 
Além da câmara alta não participar da escolha do ministério, que é 
da competência exclusiva da maioria da câmara baixa, a função dos 
lordes na atividade legislativa ficou reduzida a muito pouco, após as 
leis de reforma parlamentar de 1911 e 1948, que lhe retiram o direito 
de apreciar quaisquer projetos de natureza financeira (money bills) 
e também proibiram que quaisquer resoluções aprovadas na Câmara 
dos Comuns sofressem alterações ou emendas na Câmara dos 
Lordes. (ANDRADE, 1984)

Uma das mais relevantes funções do parlamentar britânico é auxiliar 
a elaboração e a aprovação de leis que regem os rumos da Grã-Bretanha. 
As casas do Parlamento têm, de modo geral, que concordar acerca de nova 
lei, em seguida a um processo que pode durar meses, ou até anos. 

Depois de uma eleição geral, a Rainha respeita a tradição de perguntar 
oficialmente ao líder do partido com mais membros no Parlamento (mais 
votos dos eleitores) se ele crê que eles (líder e Rainha) possam compor novo 
governo. Formalmente, esse líder concorda em formar o Governo e é empos-
sado como primeiro-ministro britânico. Ela é a conhecida formalmente como 
“chefe de Estado” e como “chefe oficial” do primeiro-ministro; desse modo, 
se este pretender demitir-se, deve entregar a carta de demissão à Rainha.

A Rainha então pronuncia discurso no Parlamento, incluindo uma 
gama de projetos de lei ou propostas para a produção de novas normas. 
Alguns deles já podem ter sido examinados – as cédulas verdes referem-se 
a proposições de leis, ao passo que as brancas apresentam propostas defi-
nidas, mais bem elaboradas.
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As novas regras são em geral sugeridas por membros do Parlamento 
os quais integram o Governo, embora qualquer integrante da Câmara dos 
Lordes ou da dos Comuns possa fazê-lo. Após a recomendação, a lei é subme-
tida a votação por ambas as Casas e em seguida encaminhada à Rainha para 
ser por ela sancionada, procedimento chamado de “Aprovação Real”, já que 
ainda hoje ela desempenha papel preponderante na máquina do Parlamento.

Além disso, Sua Majestade cumpre, no Palácio de Westminster, ritual 
anual no outono, quando abre nova sessão do Parlamento. Essa tradição 
ocorre na Câmara dos Lordes, dado que, desde o século XVII, os monarcas 
britânicos foram impedidos de adentrar a Câmara dos Comuns, talvez a 
fim de preservar o direito do povo de não ter as opiniões influenciadas 
pela Monarquia, garantindo governo democrático. A Rainha lê o discurso 
denominado The Queen’s Speech, escrito pelo primeiro-ministro, no qual 
informa o que o Governo pretende fazer no próximo ano. 

No Reino Unido, o poder de governar reside na Câmara dos Lordes e na 
dos Comuns e não na Monarquia, conhecida como monarca constitucional. 
Assim, os eleitos pelo povo decidem o que fazer com o país, e a Rainha cor-
robora somente por mera formalidade.

No Palácio de Westminster, os lordes tomam assento na House of Lords 
Chamber, salão mais luxuoso que o da Casa dos Comuns. Ela é chamada 
geralmente de Câmara Vermelha, porque as cadeiras dos lordes são pintadas 
dessa cor. Os lordes da situação sentam-se à direita da bancada localizada na 
frente da Câmara, enquanto os da oposição, à esquerda. Os neutros, deno-
minados cross-benchers (“entre-bancos”), sentam-se em frente à bancada. 

Nessa Casa, acontecem várias solenidades formais, como a Abertura 
do Parlamento, realizada no início de cada nova Sessão Parlamentar. Ao 
longo dessa cerimônia, a Rainha senta-se no trono da Câmara dos Lordes 
e, na presença de ambas as casas legislativas, faz um discurso desenhando 
a agenda do Governo para a sessão que inicia. 

O presidente da Casa dos Lordes não precisa reconhecer os mem-
bros que falarão, como ocorre na dos Comuns. Caso dois ou mais lordes 
se levantem para falar, a Câmara decide qual falará primeiro, votando 
moção ou por aclamação. 

Os discursos feitos são dirigidos à Câmara dos Lordes; os membros não 
se podem referir aos pares na segunda pessoa, mas sim na terceira, como 
“o nobre lorde”, “o respeitável duque”. Na Câmara dos Comuns, os dis-
cursos são endereçados ao presidente da Casa. 
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5.5.2 Processo Legislativo
Uma proposição constitui a proposta de nova lei, ou a proposta de 

mudança de lei existente, apresentada ao Parlamento para ser analisada, 
debatida e votada.

Uma proposição pode iniciar seu trâmite tanto pela Casa dos Comuns 
quanto pela Casa dos Lordes e necessita ser aprovada da mesma maneira 
por ambas antes de se tornar Ato (lei).

No Parlamento Inglês, o processo legislativo ocorre de acordo com os 
seguintes procedimentos: na Primeira Leitura do projeto de lei, quando 
realizada na Câmara dos Comuns, não há votação – ele é impresso, apre-
sentado e em seguida é estipulada a data da Segunda Leitura. Grande 
parte dos projetos de lei inicia a trajetória pela Câmara dos Comuns, que 
realiza a Primeira Leitura do texto apenas para cumprir uma formalidade. 

Os projetos encaminhados à Segunda Leitura são analisados por um 
comitê público formado por pelo menos dezesseis parlamentares. Eles o 
examinam, detida e detalhadamente, e podem recomendar emendas, ou 
convocar especialistas que apresentem argumentos favoráveis ou con-
trários ao projeto. Ademais, podem reunir-se diversas vezes antes de 
retornar o projeto à Câmara dos Comuns. 

Na Segunda Leitura, o projeto é lido novamente; depois se discutem os 
preceitos gerais e em seguida ocorre a votação. Após isso, vem a etapa de 
trabalho das comissões, as quais analisam cada artigo do projeto de lei e a 
dos relatórios, quando há oportunidade de se sugerirem emendas ao projeto.

Durante a fase de apresentação do projeto de lei, outras alterações 
podem ser efetuadas: partes podem ser derrubadas por votação, partes 
podem ser totalmente modificadas. Os parlamentares, nessa etapa, divi-
dem-se em dois grupos – o do “sim” e o do “não”. O projeto segue então 
para a Terceira Leitura. 

Na Terceira Leitura, ocorre novo debate acerca do que foi analisado 
nas comissões e das propostas apresentadas nos relatórios. Com o texto 
final, o projeto de lei é outra vez votado. Caso aprovado, segue para a 
Câmara dos Lordes. 

Na Câmara dos Lordes, ele segue os mesmos trâmites cumpridos na 
Câmara dos Comuns, exceto na última fase. Nessa etapa, todos os membros 
podem participar dos debates e da votação. Depois de aprovado naquela Casa, 
o projeto retorna à Câmara dos Comuns, a fim de que possíveis emendas 
sugeridas possam ser apreciadas pelos deputados; desse modo, o mesmo pro-
jeto pode transitar diversas vezes entre ambas as Casas até que se chegue 
a consenso sobre a versão final. Quando for aprovado o texto final, ele será 
submetido ao Consentimento Real, que o aprovará, tornando-se então lei. 
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Os parlamentares podem sugerir a própria legislação, na forma de 
projetos de lei privados. Sem o apoio governamental, entretanto, dificil-
mente eles avançarão e serão aprovados. 

Cada integrante da Casa só pode pronunciar um discurso por moção, 
sem limite de tempo definido, exceto quem a propôs, que pode fazer um 
no início da discussão e outro no final. A Casa pode, contudo, interromper 
um discurso mediante uma moção, além de encerrar totalmente o debate. 
Quando a discussão finda ou é encerrada, a moção segue para votação – 
oralmente, em primeiro lugar, momento em que o lorde chanceler apre-
senta a questão e cada lorde responde se é ou não favorável à moção. Caso 
ocorra empate, a moção é decidida nos seguintes passos: a legislação pode 
prosseguir na forma atual, exceto se houver maioria a favor de rejeição 
ou de emenda; outra moção é rejeitada, salvo se existir maioria favorável 
à aprovação. O quórum mínimo da Câmara dos Lordes é de somente três 
membros para votação geral ou procedimento, ou trinta para votação de 
lei. Se o quórum não for alcançado, a votação não é válida. 

Se a proposição iniciar na Casa dos Lordes, a primeira leitura é o estágio 
inicial de trâmite da proposta, a qual pode ser a qualquer tempo apresen-
tada na sessão; cumpre-se apenas formalidade e não ocorrem debates. 
A ementa é lida pelo lorde por ela responsável; após isso, a proposição é 
impressa. Na Segunda Leitura, ocorrem os debates, a fase de pronuncia-
mento dos comitês, a da elaboração de relatório. Em seguida, passa-se à 
Terceira Leitura. Depois, examinam-se as emendas, aprovando-as ou não. 
Quando não houver mais questionamentos, aprovada a proposição, ela 
segue para aprovação pela Rainha. 

5.6 Japão – Dieta

5.6.1 Funcionamento
A Constituição do Japão dedica todo um capítulo ao funcionamento da 

Dieta, nos seguintes termos:

[...]

Art. 42. A Dieta consistirá de duas Casas, chamadas de Casa dos 
Representantes e a Casa dos Conselheiros.

Art. 43. Ambas as Casas deverão consistir de membros eleitos e 
representantes do povo. O número de membros de cada Casa deverá 
ser fixado por lei.

Art. 44. As qualificações dos membros de ambas as Casas e seus 
eleitores deverão ser fixados por lei. Entretanto, não haverá discri-
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minação devido à raça, credo, gênero, status social, origem familiar, 
educação, patrimônio ou renda.

Art. 45. A duração dos mandatos dos membros da Casa dos Repre-
sentantes deverá ser de quatro anos. Entretanto, o mandato será 
encerrado antes do previsto caso a Casa dos Representantes seja 
dissolvida.

Art. 46. A duração do mandato dos membros da Casa dos Conse-
lheiros deverá ser de seis anos, e nova eleição para a metade das 
vagas deverá acontecer a cada três anos. 

Art.. 47. Os distritos eleitorais, o método de votação e outros 
assuntos concernentes ao modo de votação dos membros de ambas 
as Casas deverão ser fixados por lei. 

Art. 48. Nenhuma pessoa poderá ser membro das duas Casas 
simultaneamente.

Art. 49. Membros de ambas as Casas deverão receber do Tesouro 
Nacional o pagamento anual de acordo com a lei.

Art. 50. Exceto em casos previstos por lei, membros de ambas as 
Casas não poderão ser presos enquanto a Dieta estiver em sessão, e 
qualquer membro preso antes do início da sessão deverá ser liber-
tado durante a sessão e estará sob demanda da Casa.

Art. 51. Membros de ambas as Casas não deverão ser responsabili-
zados fora da Casa por discursos, debates ou votos realizados dentro 
da Casa.

Art. 52. Uma sessão ordinária da Dieta será convocada uma vez por 
ano.

Art. 53. O gabinete poderá determinar-se a convocar sessões extraor-
dinárias da Dieta. Quando um quarto ou mais do total de membros 
de ambas as Casas fizerem a requisição, o gabinete deverá determinar 
sobre tal convocação.

Art. 54. Quando a Casa dos Representantes for dissolvida, uma 
eleição geral de membros da Casa dos Representantes deverá acon-
tecer em no máximo quarenta dias a partir da data da dissolução, e a 
Dieta deverá ser convocada em trinta dias a partir da data da eleição.

Quando a Casa dos Representantes for dissolvida, a Casa dos Con-
selheiros será fechada no mesmo instante. Entretanto, o gabinete 
poderá, em caso de emergência nacional, convocar a Casa dos Con-
selheiros a uma sessão de emergência. As medidas tomadas em tal 
sessão, conforme mencionadas na cláusula do parágrafo anterior, 
deverão ser provisórias e tornar-se-ão nulas e sem força legal a 
menos que sejam aprovadas pela Casa dos Representantes em até 
dez dias após a abertura da sessão seguinte da Dieta. 
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Art. 55. Cada Casa deverá julgar os casos relacionados com seus 
membros. Entretanto, com a finalidade de negar privilégio a qual-
quer membro, será necessário aprovação de dois terços ou mais dos 
membros presentes.

Art. 56. Assuntos de negócios não poderão ser tramitados em 
nenhuma das Casas, a menos que um terço ou mais do total de 
membros estejam presentes. Todos os assuntos deverão ser deci-
didos em cada Casa pela maioria dos presentes, exceto quando 
houver amparo na Constituição e, em caso de empate, o presidente 
da sessão decidirá a questão.

Art. 57. A deliberação em cada Casa deverá ser pública. Entretanto, 
uma reunião secreta poderá acontecer, quando mais de dois terços 
dos membros presentes aprovarem a resolução.

Cada Casa deverá manter um registro de procedimentos. Esse 
registro deverá ser publicado e distribuído para circulação geral, 
exceto quando constarem os procedimentos de reuniões sigilosas, 
as quais exigem caráter sigiloso.

Sob a demanda de um quinto ou mais dos membros presentes, os 
votos dos membros sobre qualquer matéria serão registrados em 
minutas.

[...]

Art. 59. Um projeto de lei tornar-se-á lei após aprovação em ambas 
as Casas, exceto quando previsto na Constituição.

Um projeto de lei que tenha sido aprovado na Casa dos Represen-
tantes e rejeitado na Casa dos Conselheiros tornar-se-á lei após ser 
aprovado uma segunda vez na Casa dos Representantes por mais de 
dois terços dos membros presentes.

A provisão do parágrafo anterior não impedirá a Casa dos Repre-
sentantes de convocar uma reunião conjunta do comitê de ambas as 
Casas, de acordo com a lei. 

O projeto de lei que não for julgado na Casa dos Conselheiros ses-
senta dias após ter sido aprovado pela Casa dos Representantes, 
incluído o período de recesso, será considerado como rejeitado pela 
Casa dos Conselheiros.

As sessões plenárias da Câmara dos Representantes acontecem às 
terças, às quintas e às sextas-feiras, com início às 13h. A votação pode ser 
tanto pelos sistemas nominal, simbólico, ou por meio de cédulas. Nesta 
hipótese, os deputados favoráveis à proposta a ser votada depositam uma 
cédula branca com seu nome na urna, enquanto os opositores o fazem em 
uma cédula azul.
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Na Câmara dos Representantes, há três tipos de sessão legislativa – a 
ordinária, a extraordinária e a especial. A convocação e a abertura das ses-
sões legislativas são realizadas pelo Imperador, que as preside em cerimônia 
formal, embora decidida pelo Gabinete. Nesse momento, o presidente da 
Casa faz saudações protocolares, seguidas de discurso do Imperador. 

Depois de aberta a sessão, iniciam-se os trabalhos legislativos. Por ser 
regime parlamentarista de governo, os integrantes do Gabinete contam 
com assento reservado no Parlamento e podem participar das sessões. 

A Dieta é convocada em janeiro de cada ano para realizar sessão legis-
lativa de cento e cinquenta dias.

As sessões ordinárias objetivam, sobretudo, examinar o Orçamento 
Nacional para o ano fiscal seguinte e os projetos de lei a ele concernentes. 
Nelas, o primeiro-ministro discorre sobre a política governamental e, em 
seguida, falam os ministros das Relações Exteriores, da Fazenda, bem como 
o diretor-geral da Agência de Planejamento Econômico. Caso procedente, 
podem discursar também outros ministros de Estado depois do pronun-
ciamento de abertura da sessão feito pelo primeiro-ministro. Na mesma 
sessão, cada legenda define um orador para questionar os membros do 
Gabinete. Podem ser prorrogadas apenas uma vez. 

Já as sessões extraordinárias são convocadas para que o Governo soli-
cite créditos suplementares ao Orçamento, destinados a verbas espe-
ciais usadas em catástrofes ou em situações de emergência ou imperiosa 
necessidade. Também podem ocorrer por requerimento assinado por no 
mínimo 25% dos integrantes de cada Casa; nesse caso, o Governo é com-
pelido a convocar a sessão extraordinária. Outra justificativa para a con-
vocação de sessão extraordinária decorre da realização de eleições gerais, 
se efetivadas ao término do mandato regular. 

Quanto às sessões especiais, sucedem depois de eleições gerais prece-
didas da dissolução da Câmara dos Representantes. Quando convocada 
a sessão, todo o Gabinete renuncia. Em seguida, realiza-se, nas duas 
Câmaras, a eleição de outro primeiro-ministro, o qual, por sua vez, com-
porá novo Governo. Podem ser prorrogadas duas vezes. 

As sessões extraordinárias e as especiais podem ser encerradas por 
votação conjunta de ambas as Casas. 

5.6.2 Processo Legislativo
Na Dieta, o processo legislativo transcorre de acordo com os seguintes 

trâmites. 

 � um projeto de lei aprovado na Casa dos Representantes segue para 
exame pela dos Conselheiros;
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 � se esta aprová-lo com emendas, ele retorna à Câmara dos Repre-
sentantes para ser outra vez examinado; 

 � se esta não aprovar as emendas, convoca-se uma Comissão Mista de 
Conciliação de ambas as Casas que buscará sanar as divergências;

 � caso a comissão não consiga obter consenso, prevalece a decisão da 
Casa dos Representantes;

 � se o tema se referir a orçamento, cujo trâmite começa na Casa dos 
Representantes, tratados internacionais ou designação do primeiro-
-ministro, esta pode impor sua decisão mediante a maioria simples 
de votos;

 � se as questões forem outras, é necessária a maioria qualificada de 
dois terços para solucionar o impasse. 



6  
Estatuto, Código e Regimento 
dos Congressistas
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6.1 Brasil – Código de Ética 
do Congresso Nacional

A análise das posturas de determinado parlamentar com relação ao 
decoro não deve ser pautada no subjetivismo nem no juízo de valor dos 
outros integrantes do Parlamento, sob pena de não refletir com impar-
cialidade a noção de atitude não condizente com o decoro parlamentar. 
Assim, é preciso um conjunto coerente e objetivo de aspectos os quais 
possam ser constatados por analistas imparciais. Questionamentos 
diversos provêm da complexidade – e até da incoerência – de se deter-
minar com exatidão quando realmente ocorreu ofensa ao decoro.

No Brasil, o congressista não pode ser punido, sob alegação de ausência 
de decoro parlamentar, por votos, opiniões ou palavras proferidos no exer-
cício da função, conforme prescreve a Imunidade Parlamentar Material. 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 apre-
sentar aos cidadãos um documento que, simultaneamente, definisse con-
dutas compatíveis ou não com o decoro parlamentar e estabelecesse penali-
dades aplicáveis em caso de falta de decoro durante o mandato parlamentar.

6.1.1 Código de Ética da Câmara dos Deputados
A Câmara dos Deputados, em 2002, implantou na Casa o Código de Ética 

e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. A medida visou recon-
quistar a credibilidade e a confiança dos eleitores em seus representantes 
legislativos, abaladas por uma série de escândalos (corrupção, crimes, 
suborno, dentre outros) envolvendo integrantes da Câmara ou do Senado.

O Código determina, nos Capítulos III e IV, respectivamente, os atos 
incompatíveis com o decoro parlamentar e os atentatórios a ele. Trans-
crevem-se, em seguida, os dois capítulos, na pretensão de examinar o 
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que a Câmara compreende como conduta não condizente com o cargo de 
Deputado Federal:

CAPÍTULO III

Dos Atos Incompatíveis com o Decoro Parlamentar

Constituem procedimentos incompatíveis com o decoro parla-
mentar, puníveis com a perda do mandato:

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

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

III – celebrar acordo que tenha por objeto a posse do suplente, condi-
cionando-a a contraprestação financeira ou à prática de atos contrá-
rios aos deveres éticos ou regimentais dos deputados;

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

V – omitir intencionalmente informação relevante, ou, nas mesmas 
condições, prestar informação falsa nas declarações 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 reuniões de 
comissão;

II – praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta nas depen-
dências da Casa;

III – praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara 
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 constranger 
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 Câmara 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; 
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VII – usar verbas de gabinete em desacordo com os princípios 
fixados no caput do art. 37 da Constituição Federal;

VIII – relatar matéria submetida à apreciação da Câmara, de inte-
resse específico de pessoa física ou jurídica que tenha contribuído 
para o financiamento de sua campanha eleitoral;

IX – fraudar, por qualquer meio ou forma, o registro de presença 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, atuando no 
sentido da preservação da dignidade do mandato 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 deputados 
sobre matérias de sua competência;

V – organizar e manter o Sistema de Acompanhamento e Informa-
ções 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 man-
dato de dois anos.

§ 1º Na representação numérica dos partidos e blocos parlamentares 
será atendido o princípio da proporcionalidade partidária, devendo, 
na designação dos deputados que vão integrar o conselho, ser obser-
vado 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 apli-
cação 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 disciplinar de 
suspensão de prerrogativas regimentais ou de suspensão tempo-
rária do exercício do mandato, e da qual se tenha o competente 
registro nos anais ou arquivos da Casa.

§ 4º O recebimento de representação contra membro do conselho 
por infringência dos preceitos estabelecidos por este código, com 
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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 decisão final sobre o caso. 

6.1.2 Código de Ética do Senado
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 explicita 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 direito 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 remunerado, inclu-
sive 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 nutum, nas enti-
dades 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 (Cons-
tituição Federal, art. 54). 

§ 1° Consideram-se incluídas nas proibições previstas nas alíneas 
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 controladas. 

§ 3º Consideram-se pessoas jurídicas às quais se aplica a vedação 
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 Parlmentar

Art. 4° É, ainda, vedado ao senador: 

I – celebrar contrato com instituição financeira controlada pelo 
poder público, incluídos nesta vedação, além do senador como 
pessoa física, seu cônjuge ou companheira e pessoas jurídicas direta 
ou indiretamente por ele controladas;

II – dirigir ou gerir empresas, órgãos e meios de comunicação, consi-
derados como tal pessoas jurídicas que indiquem 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 compa-
nheira, movimentar contas e manter cheques especiais ou garan-
tidos, de valores correntes e contrato de cláusulas uniformes, nas 
instituições financeiras referidas no inciso I.

2° 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 
parlamentar:

I – o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas aos mem-
bros do Congresso Nacional (Constituição Federal, art. 55, § 1º);

II – a percepção de vantagens indevidas (Constituição Federal, 
art. 55, § 1º), tais como doações, benefícios ou cortesias 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 institui-
ções das quais participe o senador, 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 
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aplique os recursos recebidos em atividades que não correspondam 
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 con-
tratada, possam resultar em aplicação indevida de recursos públicos.

6.2 Espanha – Cortes Generales

6.2.1 Estatuto do Congreso de los Diputados
O Congresso dos Deputados espanhol também possui o próprio regi-

mento interno, o qual estatui, dentre outros assuntos, sobre os direitos e 
os deveres dos deputados. O Capítulo I do Título I, Estatuto dos Deputados, 
dispõe acerca dos direitos desses parlamentares. Seu art. 6º 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 Regulamento. 

O art. 7º, 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 solici-
tação é dirigida pela Presidência do Congresso ao órgão requerido, o qual 
deve facilitar o envio da documentação pedida ou manifestar ao presi-
dente, dentro de no máximo 30 trinta dias, as razões legais que impeçam 
a remessa solicitada. 

Consoante o art. 8º, os deputados recebem assistência financeira que 
lhes permita cumprir eficazmente e dignamente sua função. Têm também 
direito a auxílios e indenizações por gastos indispensáveis ao cumprimento 
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. 9º, fica a cargo do Orçamento do Congresso o abono das cotas 
da seguridade social e dos fundos mútuos daqueles que, em razão da dedi-
cação parlamentar, deixem de prestar o serviço que motivou sua filiação a 
eles. O Congresso dos Deputados pode realizar, com as entidades gestoras 
da seguridade social, os acordos necessários para cumprir o disposto no 
período anterior e para afiliar, no regime adequado, os deputados que 
assim o desejem. O estabelecido no inciso I estende-se a funcionários 
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públicos os quais, pela dedicação exclusiva, estão em situação de débito 
com as cotas de classes. 

Já o Capítulo II do mesmo Título versa sobre as prerrogativas parla-
mentares: os deputados gozam inviolabilidade, mesmo depois de ces-
sado o mandato, por opiniões manifestadas no exercício de sua função 
(art. 10). Durante o mandato, gozam ainda imunidade e só podem ser 
detidos em caso de flagrante delito. Não podem ser culpados ou proces-
sados sem prévia autorização do Congresso (art. 11). O presidente do Con-
gresso, uma vez conhecida a detenção de um deputado ou qualquer outro 
ato judicial que possa impedir o exercício do mandato, 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 auto-
rização do Congresso a que se refere o art. 11, o presidente, em conso-
nância com a Mesa, remete-a, em até cinco dias, à Comissão do Estatuto 
dos Deputados. Não são admitidos pedidos sem a correta documentação 
na forma exigida pelas leis processuais vigentes. A comissão deve concluir 
seu trabalho em no máximo trinta 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 Câmara 
sobre a concessão ou a recusa da autorização solicitada, o presidente do 
Congresso executa o traslado da resolução à autoridade judicial, adver-
tindo-a da obrigação de comunicar à Câmara os autos e as sentenças pro-
feridos que afetem pessoalmente o deputado. A solicitação entende-se 
recusada pela Câmara caso não haja esta se pronunciado no prazo de ses-
senta 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. 

Para o art. 17, os deputados não podem invocar ou fazer uso de sua 
condição de parlamentar para o exercício de atividades mercantis, indus-
triais 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.
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Devem, além disso, observar as normas sobre incompatibilidade esta-
belecidas na Constituição e na lei eleitoral. A Comissão do Estatuto dos 
Deputados leva ao Pleno suas propostas sobre a situação de incompatibi-
lidade de cada membro no prazo de vinte dias seguidos, contados da plena 
assunção à condição de deputado ou da comunicação que obrigatoriamente 
precisa realizar de qualquer 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 adquire 
a condição plena de parlamentar pelo cumprimento concomitante dos 
seguintes requisitos: apresentar à Secretaria Geral a credencial expedida 
pelo correspondente órgão da Administração eleitoral; acrescentar a decla-
ração de atividades nos termos previstos na Lei Orgânica do Regime Elei-
toral Geral; prestar, na primeira sessão plenária a que assistir, a promessa 
ou o juramento de acatar a Constituição. Os direitos e as prerrogativas são 
efetivos desde o momento em que o deputado é proclamado eleito (art. 20).

O deputado tem direitos e deveres parlamentares. Quando descumpre 
as normas estabelecidas no Regulamento, terá seus direitos e os deveres 
suspensos, como, por exemplo, quando uma sentença o condene ou o 
cumprimento desta implique a impossibilidade de exercer a função par-
lamentar (art. 21). 

O deputado perde a condição como tal pelas seguintes razões: 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 Câmara, sem prejuízo 
da prorrogação em suas funções de membros, titulares 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 dispõe 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 de 6 a 9 do Regu-
lamento nas seguintes situações: quando, reiterada ou notoriamente, deixa 
de assistir voluntariamente às sessões do Pleno ou das comissões; quando 
quebra o dever de sigilo estabelecido 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, moti-
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vado, assinala a extensão e a duração das sanções, que podem 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 presidente, 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 parlamentar, nos 
seguintes casos: quando imposta e cumprida a sanção prevista no art. 99 
e o deputado persistir em sua atitude; quando o deputado portar armas 
dentro do recinto parlamentar; quando o deputado, após expulso do Salão 
de Sessões, negar-se a abandoná-lo. Igualmente quando o deputado con-
trariar o disposto no art. 17 do Regulamento. As propostas formuladas 
pela Mesa da Câmara nos três primeiros itens do inciso anterior e pela 
Comissão do Estatuto dos Deputados no quatro 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.

6.2.2 Estatuto do Senado
As casas legislativas espanholas contam com regimento interno, no 

qual são estabelecidas várias regras relativas a seu funcionamento, afetas 
também 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 assistir 
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 cumprimento de suas funções parlamentares, 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 cinco dias para res-
ponder 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. 
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Conforme o art. 22, durante o mandato, os senadores gozam de imu-
nidade 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 disso, 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 pessoas empossadas 
como senador. O presidente do Senado, recebendo a súplica, remete-a em 
seguida à Comissão de Solicitações, a qual, invocando 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 reúne-se em sessão secreta para ser infor-
mado da resolução a respeito da solicitação. Pode-se abrir debate relativo 
à concessão do pedido, com dois turnos a favor e dois contra, alterna-
damente. O presidente do Senado, dentro de oito dias, contados da data 
da decisão da Casa, executa o traslado deste ao Supremo Tribunal, com 
cópia autorizada da resolução adotada. O pedido é considerado negado, 
caso o Senado 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, o Senado pode acordar, por maioria absoluta de seus 
membros, conforme a natureza dos feitos imputados, que seja suspensa 
temporariamente a condição de senador. A sessão na qual se pronuncia 
sobre a suspensão é também secreta, só admitidos nela dois turnos a favor 
e dois contra, sem intervenção do senador interessado. Se ocorrer sus-
pensão temporária do mandato, o Senado pode decidir pela privação da 
verba de senador até que aquela termine. 

De acordo com o art. 23, os senadores recebem o tratamento de Exce-
lência, vitalício, e têm direito a indenizações por gastos necessários ao 
desempenho de suas funções fixadas pelo Orçamento do Senado. Não obs-
tante isso, o senador que reiteradamente faltar às sessões sem licença da 
Mesa pode ser privado de sua verba, por um ou mais meses, sob proposta 
da Presidência e decisão do Senado tomada em sessão secreta. O artigo 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 consequência 
de sua dedicação, derem baixa nos regimes de Seguridade Social aos quais 
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estiverem afiliados podem solicitar nova inclusão neles, correndo a cargo 
do Senado o abono de suas cotas, cujo efeito figura no orçamento da Casa, 
na rubrica correspondente. Um sistema de previsão 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 Casa. O art. 26, por seu turno, nos 
termos previstos no art. 160 da Lei Orgânica do Regime Eleitoral 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 posse no cargo de senador, bem como 
dentro do prazo de trinta dias contados da alteração das circunstâncias 
inicialmente declaradas. As declarações sobre atividades e bens são ins-
critas no Registro de Bens, constituído no Senado sob a condução do 
presidente.

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 incompatibili-
dades e outros dados sobre atividades dos senadores a serem nele inclusos 
e remetidos por aquela comissão, a qual, a todo momento, pode acessar 
seu conteúdo (art. 26). 

A disciplina parlamentar é tratada no Título Terceiro, Capítulo Oitavo, 
Regulamento do Senado. Conforme o art. 101, os senadores são chamados 
à ordem pelo presidente quando proferirem palavras ofensivas ao decoro 
parlamentar, das instituições do Estado ou de qualquer outra pessoa ou 
entidade. Também são admoestados quando, com interrupções ou qual-
quer outra atitude, faltam ao estabelecido para os debates. Depois de ser 
censurado por três vezes à ordem 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 o 
senador reincida, é submetida ao Senado proposta mais grave, segundo o 
procedimento assinalado no inciso III 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 suspenso 
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 parlamentar por um mês 
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no mínimo, sem prejuízo de que o Senado, 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 defesa 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 ao Plenário, 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 nor-
matiza que os senadores são chamados à questão quando não se ativerem 
notoriamente a ela, seja por fuga, estranhas digressões, seja por retomar 
o discutido e já aprovado. 

6.3 Estados Unidos da América – 
Congresso Norte-americano

Na América do Norte, o decoro parlamentar caracteriza-se 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 
duzentos anos e em todos os níveis de Governo, os problemas de conflitos 
de interesses relativos a agentes públicos, inclusos aí os congressistas, 
estavam afetos apenas a estatutos criminais. Só no início da década 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 Estados 
Unidos constituem uma democracia representativa, um membro do Con-
gresso 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 para os 
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agentes públicos, especificamente para os do Legislativo. Em decorrência 
dessa crítica, o Congresso, em 1958, criou o Código de Ética para o Ser-
viço 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 servi-
dores do Governo. Apesar de não acarretar efeitos legais, ainda é conside-
rado 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 
Committee on Standards and Conduct; a Câmara, em 1967, criou o Com-
mittee 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 Stan-
dards and Conduct foi substituído pelo permanente Select Committee on 
Ethics. Uma das matérias constantes das discussões do comitê dizia res-
peito aos honorários máximos a serem recebidos por membros do Con-
gresso, abordados no Federal Election Campaign Act Amendments of 
1974, por palestras proferidas ou artigos publicados em jornais ou revistas.

Outros regulamentos normatizam a postura ética dos parlamentares 
estadunidenses. Enumeram-se abaixo as 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 (USC) (Título 18, Parte I, Capítulo 11) – trata 
dos conflitos de interesses, suborno e concussão.

Além desses, há instrumentos específicos para as duas Casas do Con-
gresso 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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6.3.1 Código de Ética e Decoro Parlamentar 
da Câmara 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 aplicam-se a todos os membros, servi-
dores e empregados. Dentre elas, podem-se indicar:

 � proibição de aceitar qualquer “agrado”, a não ser o permitido por 
uma das exceções estabelecidas na regra. Os presentes permitidos 
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 dólares não pode ser 
aceito simplesmente pagando por ele 6 dólares;

 � proibição de receber presentes de parentes ou de outros membros 
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 atendimento gratuito a eventos de caridade, políticos 
ou comparecimento gratuito a recepções;

 � proibição de receber qualquer quantia paga por governos federal, 
estaduais ou locais;

 � proibição a membros e sua equipe de solicitar presentes ou aceitá-
-los, caso se relacionem a tarefas que assumiram ou estão sendo 
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 por contribuinte privado qualificado em viagens para 
encontros, palestras ou outros eventos afetos a seus deveres 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 previa-
mente autorizada, por escrito, pelo membro supervisor.

Sobre atividades de campanha, as prescrições são as seguintes:

 � nenhuma atividade de campanha pode ser realizada em qualquer 
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 
futuras pode ser aceita;

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

 � nenhum uso pessoal ou empréstimo de fundos de campanha são 
permitidos, 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, companheiros e voluntários, um membro do gabi-
nete ou da Casa pode aceitar, temporariamente, serviços de um estagiário 
(não pagos) caso este esteja participando de programa voltado primeira-
mente ao benefício educacional do estagiário; membros ou servidores do 
gabinete ou da Casa podem aceitar serviços temporários de um conhe-
cido em programa educacional, enquanto 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 
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 Congresso; 
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estagiários, conhecidos ou voluntários não podem assumir obrigações 
que resultem, direta ou indiretamente, em benefícios para organização 
contratante ou qualquer outro a quem a pessoa é afiliada, além de não 
poder repassar os conhecimentos adquiridos durante o tempo em que 
prestar serviços a Casa.

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

 � honorário como pagamento por qualquer pronunciamento, partici-
pação ou artigo;

 � como forma de honorário, o responsável por evento ou o editor 
podem doar até 2.000 dólares por evento para caridade qualifi-
cada abaixo do que dispõe o § 170 (c) do Tax Code, providenciando 
que o promotor ou o editor façam a doação diretamente à insti-
tuição 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 devem comunicar qualquer 
doação de honorários no Financial Disclosure Statements (formu-
lário de divulgação de informações financeiras) e identificar doa-
ções extras em um relatório confidencial de acompanhamento. No 
que concerne a declaração financeira, também se aplica a membros, 
servidores, empregados contratados e principais assistentes, com 
as seguintes normas:

 � obrigatórias declarações anuais a 15 de maio de cada ano, cobrindo 
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 geral 
devem ser também declaradas.

As restrições pós-emprego referem-se apenas a membros, servidores 
e “equipes muito antigas”, válidas por um ano após deixar a função: um 
membro não pode comunicar-se ou visitar outro membro, servidor ou empre-
gado de qualquer casa do Congresso ou outro escritório do Poder Legislativo, 
com o intuito de influenciar ações oficiais. A equipe muito antiga não pode 
comunicar-se ou visitar 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 a partidos políticos estrangeiros, nem pode representar 
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a si, a um estado ou a um governo local, ou ao governo dos Estados Unidos 
como um servidor ou um empregado de agência ou entidade governamental. 
A violação a essas proibições é crime de felonia (traição, deslealdade) pres-
crito no 18 U.S.C 207. As penalidades incluem multa e/ou prisão.

Com respeito ao envolvimento com entidades privadas, os membros 
devem evitar misturar recursos privados com os da Casa. Um gabinete da 
Casa não pode aceitar qualquer tipo de serviço de qualquer organização 
para dar suporte às atividades do gabinete, salvo quando 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 reu-
nião ou outro evento com algum grupo privado qualquer, nem permitir 
a instituição particular utilizar qualquer símbolo ou emblema ou timbre 
que indique aprovação oficial, tal como um selo oficial ou os nomes insti-
tucionais House of Representatives ou The Congress of the United States.

A lista de correspondência oficial pode ser usada para correspondên-
cias 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 oficial seja empregado 
nem qualquer benefício pessoal direto resulte da solicitação. Em outros 
tipos de pedido, é necessária a aprovação prévia por escrito do comitê.

Quanto a conflitos de interesses, posições e informações confiden-
ciais não podem ser utilizadas para ganhos pessoais. Cônjuges e outros 
membros familiares devem possuir substancial discrição em empregos e 
investimentos. Membros e sua equipe não podem fazer favores especiais 
a familiares, nem membros podem empregar familiares em seu gabinete.

O membro deve abster-se de votar sobre matéria discutida na Câmara se 
tiver qualquer tipo de interesse particular no tema; a abstenção de votar no 
Plenário não é geralmente requerida quando o congressista pode ser afe-
tado por ela por ser membro de uma classe (como um acionista de corpo-
ração), mas muita precaução é necessária na participação em outros tipos 
de atos oficiais, como agendar um depoimento ou votar 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). 
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6.3.2 Código de Ética e Decoro 
Parlamentar do Senado
O Comitê Legislativo de Ética do Senado também aprovou a Lei Gover-

namental de Ética, a qual possui, dentre 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 esti-
pulam normas sobre presentes: pode ser aceito o máximo de U$49.99 por 
presente, ou U$99.99 por ano, de cada fonte (levam-se em conta presentes 
de U$10.00 ou mais). Entende-se por presente qualquer valor monetário – 
refeições, entretenimento, viagem, hospedagem, bilhetes em geral. Pre-
sentes 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 U$250.00 sem aprovação do Comitê de Ética); de hospitali-
dade, benefícios relacionados a atividades não associadas a obrigações do 
Senado, presença em eventos amplamente visitados relacionados a obri-
gações oficiais e reembolso de viagens oficiais.

O empregado deve obter autorização escrita de membro supervisor 
antes de fazer 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 (ver Regra 35 para exceções).

Presentes não podem ser solicitados (5 USC 7353); presentes para 
supervisores devem ser aprovados pelo Comitê de Ética (5 USC 7351) e 
presentes de governos estrangeiros ou oficiais (5 USC 7342) – souvenires 
e presentes de cortesia – podem ser aceitos se perfizerem U$100.00 ou 
menos. Presentes acima de U$100.00 devem ser entregues ao Governo dos 
Estados Unidos. Presentes e despesas de viagem aprovadas com mais de 
U$100.00 devem ser relatados ao Comitê de Ética.

Os lobistas, por sua vez, não podem reembolsar viagem de caráter ofi-
cial; conceder presentes de hospitalidade pessoal (a menos que se quali-
fiquem como amigos); contribuir para fundos de defesa; fazer contribui-
ções de caridade a entidades mantidas ou controladas por um membro 
(por exemplo, family trust); fazer contribuições de caridade 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; 
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 � despesas de viagem custeadas por privados podem ser aceitas de 
um patrocinador, se necessário, para localização de fatos oficial-
mente relacionados ou serviços prestados por patrocinadores. Se o 
patrocinador for governo estrangeiro, deve-se consultar o comitê. 
Os prazos para viagens custeadas por privados 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 super-
visor antes de efetuar viagem reembolsada e fazer o registro com o 
secretário do Senado;

 � o membro e o empregado devem divulgar as despesas reembolsadas 
ao secretário do Senado.

Viagens podem exceder além dos limites, desde que custeadas pelos 
próprios indivíduos. A concessão de limites disponíveis ocorre em cir-
cunstâncias “excepcionais”.

Um cônjuge ou um filho pode acompanhar o parlamentar, funcionário 
ou empregado em viagem e ter as despesas pagas pelo patrocinador do 
evento (Regras do Senado 35 e 38; IRs 161, 412, 422).

Acerca do recebimento de honorários, existem as seguintes restrições:

 � nenhum honorário pode ser recebido por qualquer membro, fun-
cionário ou empregado. O honorário é um pagamento por qualquer 
discurso, aparição ou artigo (incluindo para uma série de discursos, 
aparições ou artigos, se as séries estiverem diretamente relacio-
nadas às obrigações do Senado ou se o pagamento for feito devido 
à posição de um indivíduo no Senado); despesas necessárias de 
viagem não são honorários;

 � até U$2,000.00 por evento podem ser pagos diretamente por um 
patrocinador para uma instituição de caridade, desde que o indi-
víduo 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 descritos no Relatório 
de Divulgação Financeira Pública, e doações a instituições de cari-
dade devem ser listadas em um relatório confidencial correspon-
dente a ser encaminhado para o Comitê de Ética;

 � pagamentos em vez de honorário feitos por lobista cadastrado ou 
empresa de lobby ou agente estrangeiro para uma instituição de 
caridade (não controlada por membro, funcionário ou empregado) 
devem ser relatados pelo membro, pelo funcionário ou pelo empre-
gado por meio de designação ao secretário do Senado em até trinta 
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dias após tal designação ou recomendação. (Regra 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 volun-
tário somente no seu tempo livre; campanha de trabalho compen-
sada deve ser aprovada pelo senador supervisor;

 � o corpo funcional não pode solicitar, receber, ter custódia ou distri-
buir contribuições de campanha federal, a menos que ele seja um dos 
três nomeados do fundo político e somente para certos comitês de 
campanha. Tais nomeados do fundo político devem preencher o For-
mulário 41.1 e também registrar relatório de divulgação financeira;

 � o espaço e os equipamentos do Senado não podem ser usados para 
atividades de campanha. Certos períodos de moratória aplicam-se 
ao uso das instalações/franquias/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 ou para serem 
entregues nas propriedades do Senado. (Regra do Senado 41.1, 31 
USC 1301(a), e 18 USC 601-607 – Estatutos Criminais; IRs 154, 263, 
349, 387). 

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 uso de franquia para benefício de entidade externa. Por 
exemplo, não se podem postar materiais de entidade externa usando a fran-
quia da Instituição. Uma postagem em massa (acima de 500 itens substan-
cialmente idênticos dentro de uma sessão, não em resposta direta) deve ser:

 � preparada com fundos do Senado;
 � enviada sob franquia;
 � enviada pelo departamento de expedição;
 � limitada a duas folhas de papel;
 � identificada como paga pelo contribuinte;
 � sujeita à elaboração de relatório público trimestralmente;
 � sujeita a uma moratória de 60 dias antes das eleições e
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 � sujeita às limitações de recursos do Senado (ver regras do Comitê) 
(Regra do Senado 40; S. Res. 212). 

Com referência às práticas de emprego, por lei, ninguém pode discriminar 
um empregado do Poder Legislativo com base em raça, cor, religião, sexo, 
origem nacional, idade ou deficiência em qualquer ação do corpo de funcio-
nários. Além disso, várias leis trabalhistas e de local de trabalho são aplicá-
veis 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 Polígrafo, Lei de Notificação, Retreinamento e 
Adaptação do Trabalhador, Lei da Reabilitação e leis atinentes às relações de 
gestão do trabalho 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 criados sob 
a Lei de Responsabilidade Legislativa. Empregados que acreditarem que 
seus direitos tenham sido violados sob quaisquer destes Estatutos deverão 
imediatamente contatar o serviço de aquiescência (Regra do Senado 42; 
Responsabilidade Legislativa Lei de 1995).

As restrições a trabalhos externos são aplicáveis a todos os membros 
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, funcio-
nários e empregados remunerados em valores acima de U$25,000.00 e 
empregados por mais de noventa dias não podem afiliar-se a organiza-
ções comerciais externas com o propósito de prestar serviços profissio-
nais a outros. O nome não pode ser usado por uma entidade prestadora de 
serviços profissionais. Geralmente, nenhum indivíduo pode prestar ser-
viço como funcionário ou membro do conselho administrativo de organi-
zação comercial controlada ou regulada publicamente.

O serviço não remunerado em conselho administrativo de instituição 
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, funcio-
nários e empregados a uma taxa de 120% do gs-15 ou mais (U$104,927.00 
para o ano civil de 2004):

 � a renda de ganhos externos é limitada a 15% do salário do membro, 
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 
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funcionário ou membro do conselho administrativo de qualquer 
organização;

 � nenhuma aceitação de posição de ensino remunerada sem prévia 
aprovação escrita do Comitê 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, fun-
cionário ou empregado do Senado;

 � não é permitido uso da posição oficial para apresentar ou aprovar 
legislação em que um propósito principal seja favorecer membro, 
funcionário, empregado ou interesses financeiros imediatos de outro 
membro da família ou de um grupo ao qual tal indivíduo pertença;

 � empregado de comitê cuja remuneração monetária seja maior que 
U$25,000.00 por mais de 90 dias deve vender quaisquer proprie-
dades substanciais diretamente afetadas pelas ações do comitê, 
a não ser que aprovado por escrito pelo supervisor do Comitê de 
Ética. Não há concessão para empregados remunerados acima de 
uma taxa de 120% do GS-15 (U$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 governa-
mental na qual o empregado tenha interesse financeiro significativo.

6.3.3 Instrumentos de Controle 
do Decoro Parlamentar
Na América do Norte, cabe ao General Accounting Office (GAO) inves-

tigar 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 cuida das 
violações às leis penais federais, inclusas as leis anticorrupção, bem como 
trata dos processos penais e civis cabíveis. As sanções podem 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 onze mil dólares. 
Ademais, o Ethics in Government Act prevê outra sanção – o False State-
ments Accountability Act, de 1996, o qual prescreve prisão que pode chegar 
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a cinco anos para os que forneçam dados fraudulentos ou falsifiquem decla-
ração 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 do comitê, 
encontram-se as que seguem: o número de membros do comitê passou de 
doze para quatorze, 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 pelo comitê deverá ser informado 
à Casa, independentemente de como a investigação concluirá acerca da 
matéria sob exame.

O comitê possui um estatuto de limitações quanto ao controle de pos-
síveis violações às normas da Casa dos Representantes – tal procedimento 
poderá ser alterado a critério da Casa, a depender do caso específico. Ade-
mais, 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 advogado, con-
tudo, 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 desejada e 
adequada de um parlamentar.

6.4 França – Assembleias

6.4.1 Estatuto dos Parlamentares 
da 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 
seguintes sanções disciplinares: chamada à ordem; chamada à ordem com 
registro em ata; censura; censura com expulsão temporária. 

O art. 71 normatiza 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, 
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provocações e ameaças. Essa punição atrela-se 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 o qual, após ser chamado à ordem com menção em ata, não acata 
tal penalidade do presidente ou provoca alteração na ordem do Pleno. Con-
forme o art. 73, decreta-se a censura com expulsão temporária do Palácio da 
Assembleia contra todo deputado que resista à censura simples ou seja a ela 
submetido duas vezes; recorra à violência durante uma sessão; seja culpado 
de ultrajar a Assembleia ou o seu presidente; seja culpado de injúria, provo-
cação e ameaça contra o presidente 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 Assembleia e de entrar no Palácio da Assembleia até que 
expire o 15º dia de sessão seguinte àquele em que se proferiu a penali-
dade. Caso o deputado se recuse a aceitar essa punição do presidente e 
abandonar o Plenário, a sessão é suspensa. Se ele receber essa punição 
pela segunda vez, a suspensão estende-se 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 censura 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 comu-
nicado ao deputado pelo presidente. Se a Mesa se pronuncia a favor da 
censura com expulsão temporária, o deputado é conduzido até a porta 
do Palácio (art. 74). A censura simples e a com expulsão temporária são 
decretadas pela Assembleia em Plenário mediante a troca de posições 
entre sentado e levantado, sem debate. O deputado contra o qual se pro-
fira 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 privação, 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 relativa 
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 estende-se por seis meses. 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 presi-
dente 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 Ses-
sões e fica detido no Palácio. Em caso de resistência desse deputado ou de 
tumulto no Pleno, o presidente suspende no ato a sessão. A Mesa notifica 
o procurador-geral sobre o delito cometido no Palácio da Assembleia.

Consoante o art. 79, sem prejuízo dos casos previstos no art. L.O 150 san-
cionados no art. L.O 151 do Código Eleitoral, é proibido aos deputados, 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 título de deputado com propósitos alheios 
ao exercício de seu cargo. 

É ainda proibido, sob pena das mesmas sanções, afiliar-se a associa-
ções ou grupos de defesa de interesses particulares, locais ou profissio-
nais, 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 período das ses-
sões ordinárias, constitui-se uma comissão com quinze membros titulares 
e quinze suplentes, encarregada de examinar os pedidos de suspensão de 
detenção, medidas restritivas ou privativas de liberdade ou medidas rela-
cionadas a um ato jurídico contra um deputado. A nomeação dos membros 
dessa comissão procura reproduzir a composição política da Assembleia 
Nacional; caso não haja acordo entre os presidentes dos grupos parlamen-
tares sobre uma lista de candidatos mediante representação proporcional 
destes, segue-se o procedimento previsto no art. 25. É aplicável à comissão 
que se constitua conforme o disposto no Capítulo X do Regulamento, o qual 
trata dos trabalhos das comissões. 
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6.4.2 Estatuto dos Parlamentares do Senado
O Senado francês possui um Estatuto Interno o qual rege o funcio-

namento da Casa e também a atuação dos senadores. O Capítulo XVI 
versa sobre a política interna e a externa do Senado. Segundo o art. 90, 
o presidente é o responsável por zelar pela seguranaça interna e externa 
do Senado; para cumprir tal função, ele pode determinar a extensão da 
atuação das Forças Militares, quando ele acredita serem necessárias; elas 
seguem suas ordens. O poder de polícia no Senado subordina-se à autori-
dade do presidente da Casa. 

O art. 91, por seu turno, explicita que, salvo aqueles que portem cra-
chás autorizados pelo presidente e os que pertençam ao quadro da insti-
tuição legislativa no exercício de suas funções, ninguém pode adentrar 
o Plenário sob qualquer circunstância. Cidadãos admitidos nas galerias 
devem permanecer sentados em silêncio, com a cabeça descoberta. Qual-
quer pessoa que demonstre indicações de aprovação ou reprovação é ime-
diatamente retirada da galeria pelos seguranças encarregados de manter 
a ordem. Aquele que interrompe os debates é conduzido, caso seja apro-
priado, ante a autoridade competente.

Já o Capítulo XVII trata da disciplina; consoante o art. 92, as penali-
dades disciplinares aplicáveis aos membros do Senado são as seguintes: 
chamada 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 desor-
deiro ou a quem infrinja as normas do Estatuto contidas no art. 40 ou de 
outra maneira. Todo senador que não foi autorizado a falar e é chamado 
à ordem não pode discursar para se defender até o final das interven-
ções, exceto se o presidente decidir de outro modo. Qualquer senador que 
recebe a primeira chamada à ordem em dado assento recebe nova cha-
mada à ordem, agora registrada. 

Em conformidade com o art. 94, uma censura é atribuída a um senador 
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 normativos 
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 assembléias previstas na Constituição.
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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 temporária conduz à suspensão da participação dos trabalhos do 
Senado e da entrada no ambiente do Senado no Palácio de Luxemburgo, 
após anunciada tal punição. Se o senador se recusa a aceitar a determi-
nação do presidente 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 trinta dias de sessões legislativas. 

Com relação ao art. 96, estipula ele que a censura simples e a com 
exclusão temporária é declarada, por proposta do presidente, por votação 
do Senado, sem debate. Um senador contra o qual essas sanções foram apli-
cadas 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 artigo 98 regula que, se um senador comete um crime dentro das 
dependências do Palácio de Luxemburgo enquanto o Senado está reunido, 
a deliberação em curso é suspensa. Quando a sessão recomeça, o presi-
dente informa ao Senado o que ocorreu. Caso o ato criminoso seja come-
tido quando uma sessão foi adiada ou concluída, o presidente informa ao 
Senado quando do recomeço da sessão ou do início da seguinte. 

O senador pode-se explicar se assim o requerer; por ordem do presi-
dente, ele é obrigado a abandonar o Plenário e permanecer no Palácio. 
Caso haja resistência, ou comportamento inadequado no Senado, o pre-
sidente 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, compreende-se que qualquer senador que se 
valha 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 disciplinares 
diferem conforme o grau do ato (art. 151 do Código Eleitoral). 

O art. 100, por sua vez, dispõe que qualquer membro de um comitê 
de investigação o qual descumpre o disposto no parágrafo IV do art. 6 da 
Resolução58-1100 de 17 de novembro de 1958, relativa à confidenciali-
dade 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.
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6.5 Inglaterra – Parlamento Inglês

6.5.1 Código de Conduta dos 
Parlamentares da Câmara dos Comuns
O Código de Conduta visa auxiliar todos os membros na execução das 

obrigações para com a Casa, com os constituintes e o público em geral, uma 
vez que estabelece normas e princípios de conduta esperados de todos os 
parlamentares na realização de suas funções; define as regras de conduta 
que sustentam essas normas e esses princípios, aos quais todos os mem-
bros devem aderir e assegurar a confiança pública nos padrões esperados 
de todos os membros e no compromisso da Casa de defender essas regras. 

Quanto ao âmbito de aplicação do Código, aplica-se à conduta de um 
membro relacionada de algum modo com o exercício de sua função na 
Casa. O Código não pretende regular a conduta dos membros na vida pura-
mente privada e pessoal ou na condução de vida de público mais ampla, a 
menos que tal postura significativamente prejudique a reputação e a inte-
gridade da Casa dos Comuns como um todo ou de seus membros em geral. 

Os deveres previstos no Código complementam aqueles relativos a 
todos os membros, em razão do processo e das outras normas da Casa, 
bem como as obrigações determinadas pelo Código Ministerial. Em vir-
tude do juramento ou da afirmação de fidelidade, pronunciado pelos par-
lamentares, quando eleitos para a Casa, eles têm o dever de ser fiéis e 
demonstrar verdadeira lealdade a sua Majestade, a Rainha, a seus her-
deiros e a seus sucessores, conforme a lei. Assim, têm o dever de cumprir 
a lei, incluindo a Lei Geral contra a Discriminação.

Ademais, têm o dever de agir no interesse da nação como um todo 
e em especial no de seus eleitores. Os membros devem atuar em todas 
as ocasiões, consoante a confiança do público neles depositada. Devem 
sempre comportar-se com probidade e integridade, incluindo a utilização 
dos recursos públicos.

Há outras regras de conduta e resoluções associadas da Casa a serem 
respeitadas pelos membros – devem basear a conduta na proteção ao 
interesse público, evitar conflitos entre o interesse privado e o público 
e resolver qualquer conflito entre os dois, ao mesmo tempo e a favor do 
bem-estar público. Nenhum membro deve agir como defensor remune-
rado em qualquer processo contra a Câmara dos Comuns. 

A aceitação por um membro de suborno para influenciar sua conduta 
como parlamentar, incluso qualquer tipo de compensação ou recompensa 
relacionada a aprovação ou oposição a qualquer projeto de lei, moção 



6 Estatuto, Código e Regimento dos Congressistas     229

ou outro assunto apresentado, ou a ser enviado à Casa, ou a qualquer 
comissão da Câmara, contraria a Lei nº 13 do Parlamento.

Além disso, os membros cumprirão conscienciosamente as exigências 
no que respeita ao registro de bens ou ativos. Eles devem sempre ser pre-
cisos e francos, atentos ao interesse público, quando participarem em qual-
quer processo da Casa ou de uma de suas comissões, ao comunicarem-se 
com ministros, membros, funcionários públicos, bem como ao exercerem 
cargo público.

Nesse sentido, as informações que receberem em confiança no 
decorrer de suas funções parlamentares devem ser usadas apenas em 
relação a esses direitos. Tal informação nunca deve ser usada para obter 
ganhos financeiros. Os parlamentares são pessoalmente responsáveis 
por garantir que quaisquer despesas, subsídios, instalações e serviços 
prestados do Erário ocorrem segundo as regras estabelecidas sobre essas 
questões. Eles assegurarão que a utilização dos recursos públicos acon-
tece sempre para apoiar as funções parlamentares, sem conferir qualquer 
benefício pessoal ou financeiro indevido.

Os membros comprometem-se a nunca realizar qualquer ação que 
possa causar danos significativos à reputação e à integridade da Casa 
dos Comuns como um todo, ou dos seus membros em geral. O comissário 
não pode investigar questão específica relativa apenas à conduta de um 
membro com respeito a sua vida privada, particular.

Os parlamentares devem ainda defender o Código, cuja aplicação será 
tema do pleno da Câmara dos Comuns e, particularmente, da Comissão de 
Normas e Privilégios e do Comissariado Parlamentar para Normas, agindo 
em consonância com as Resoluções 149 e 150, respectivamente. Em tal con-
juntura, o comissário pode averiguar matéria específica, referente à adesão 
de um membro às normas de conduta preconizadas pelo Código. 

Caso ocorra algum tipo de investigação, os membros devem cooperar, 
em todas as etapas. Nenhum membro deve pressionar membro do comitê 
de forma calculada com o propósito de influenciar sua opinião relati-
vamente à alegada violação ao Código. Após a averiguação, a comissão 
considera qualquer relatório do comissário a ele entregue, relata conclu-
sões e recomendações para a Casa, a qual pode impor sanção ao membro, 
sempre que considerar necessário.

Quanto ao registro de bens, todo parlamentar da Casa dos Comuns 
deve fornecer a lista de seus bens e seus interesses financeiros ao Registro 
de Bens Financeiros dos Membros, como exigido, e notificará a ele quais-
quer alterações que possam ocorrer na lista. O escrivão deve inserir essas 
indicações, as quais permanecem disponíveis para inspeção pelo público. 
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(Resolução da Câmara, de 22 de maio de 1974, alterada em 9 de fevereiro de 
2009). Para efeito dessa Resolução, a divulgação dos bens deve ser apresen-
tada em qualquer processo da Casa ou de suas comissões, sendo suficiente 
para que o parlamentar participe de comissão ou outro evento da Câmara. 

Essas são apenas algumas das regras de conduta exigidas dos mem-
bros da Câmara dos Comuns, que os obrigam a manter postura digna, 
proba, transparente e honesta. 

6.5.2 Código de Conduta dos 
Parlamentares da Câmara dos Lordes
O Código de Conduta dos membros da Câmara dos Lordes foi aprovado 

em 30 de novembro de 2009, alterado pela Câmara em 30 de março de 
2010 e em 12 de junho de 2014.

O Guia para o Código, por sua vez, foi proposto pelo Comitê de Privilé-
gios e aprovado pela Câmara em 16 de março de 2010. O Guia foi aditado 
em 9 de novembro de 2011, 6 de março e 13 de maio de 2014.

De acordo com o segundo relatório do Comitê para Privilégios de 
2009-10, o Código de Conduta e o Guia passaram a vigorar no início da 
sessão de 2010-12 do Parlamento (18 de maio de 2010).

O código é revisto uma vez por Parlamento pelo Subcomitê de Conduta 
dos Lordes, Subcomissão do Comitê de Privilégios e Conduta. O Subco-
mitê é também responsável por revisar regularmente o Guia do Código.

Consoante o código, a lista dos bens financeiros dos membros é publi-
cada no Registro de Bens da Câmara dos Lordes e atualizada diariamente.

A Câmara dos Lordes, como segunda Câmara do Reino Unido no Par-
lamento, parte integrante deste, elabora leis, determina ao Governo 
prestar contas e debate questões de interesse público. Nesse contexto, a 
Câmara não é escritório, não constitui emprego, pois o emprego primário 
da maioria dos membros é ou foi fora do Parlamento. No cumprimento às 
funções parlamentares, os lordes aproveitam substancialmente a expe-
riência e os conhecimentos adquiridos fora do Parlamento.

O objetivo do Código de Conduta é fornecer informações aos mem-
bros da Casa sobre padrões de conduta esperados deles no exercício das 
funções parlamentares; conferir transparência e responsabilidade neces-
sárias ao reforço da confiança do público na forma como os membros da 
Câmara dos Lordes exercem as funções parlamentares.

O código aplica-se a todos os membros da Câmara dos Lordes, em exer-
cício efetivo; em licença; em suspensão do serviço da Casa, estatutaria-
mente desclassificado como membro ativo. Todos devem assinar, como 
parte da cerimônia de afirmação do pacto após a posse, no início de cada 
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Parlamento, o compromisso de respeitar o código. Pelo juramento ou pela 
afirmação de fidelidade, os parlamentares têm o dever de ser fiéis a Sua 
Majestade a Rainha, a seus herdeiros e seus sucessores, conforme a lei.

No exercício das funções parlamentares, os membros devem pautar 
seus atos, considerando sempre o interesse público, e deliberar sobre 
qualquer questão com foco no bem-estar social e em favor deste.

Para respeitar o Código de Conduta, todos os parlamentares devem 
agir sempre preservando a própria honra; não deve aceitar qualquer 
incentivo financeiro como recompensa para exercer influência em qual-
quer assunto; não deve lucrar, aceitando o pagamento de algo em troca da 
prestação de aconselhamento ou serviço parlamentar.

Além disso, os lordes, na condição de detentores de cargo público, 
devem observar os sete princípios de comportamento identificados pelo 
Comitê de Normas na Vida Pública:

 � altruísmo: agir exclusivamente em prol do interesse público;
 � integridade: evitar assumir qualquer obrigação com pessoas ou 

organizações que possam tentar influenciá-los no trabalho. Não 
devem tomar decisões, para auferir benefícios financeiros ou mate-
riais para si, sua família ou seus amigos. Devem declarar quaisquer 
interesses e relacionamentos;

 � objetividade: tomar decisões imparciais, equitativas, baseadas 
no mérito, utilizando a melhor evidência, sem discriminação ou 
preconceito;

 � responsabilidade: responder   perante o público por decisões e atos e 
devem submeter-se a controles necessários à garantia disso;

 � abertura: atuar e decidir de modo aberto e transparente. A infor-
mação não deve ser ocultada do público, salvo se existirem razões 
claras e legítimas para assim proceder;

 � honestidade: ser verdadeiros, honestos;
 � liderança: demonstrar esses princípios no próprio comportamento. 

Devem promover ativa e robustamente tais preceitos, apoiá-los e estar 
dispostos a desafiar o mau comportamento onde quer que ocorra.

A conduta dos lordes está relacionada igualmente aos seguintes com-
portamentos: inscrever, no Registro de Bens dos Lordes, todos os interesses 
envolvidos; declarar, ao falar na Câmara, ou ao se comunicar com ministros 
ou funcionários públicos, qualquer interesse relevante no contexto do tema 
em debate; agir consoante as regras acordadas pela Câmara quanto a apoio 
financeiro para deputados; verificar se os próprios bens são registrados 
com veracidade e com atualidade – até um mês depois da alteração.
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Ademais, o parlamentar não deve atuar como advogado pago em qual-
quer processo da Casa, ou seja, não deve procurar, por meios parlamen-
tares, para obter benefício exclusivo de organismo externo ou pessoa de 
que receba pagamento ou recompensa.

Caso um membro seja condenado à prisão no Reino Unido por até um 
ano, inclusive, ou recebido sentença de suspensão de prisão no Reino 
Unido, deve ser considerado como tendo violado o código. Nesse caso, 
deve ser encaminhado ao Subcomitê de Conduta dos Lordes, para que 
este recomende sanção. Se um membro for condenado à prisão fora do 
Reino Unido, sendo a sentença suspensa ou não, presume-se ter violado o 
código. Nessa situação, deve ser encaminhado ao Subcomitê de Conduta 
dos Lordes, para que considere se a presunção deve ser aplicável no caso, 
e se deve aconselhar sanção.

O Comissário de Normas da Câmara dos Lordes é designado para 
investigar alegadas violações ao código ou às regras que regem outras 
normas de conduta. Qualquer investigação é conduzida conforme os pro-
cedimentos estabelecidos no Manual do Código de Conduta. Após a inves-
tigação pelo comissário, ele elabora relatório sobre suas descobertas. Caso 
o membro não seja considerado culpado de ter violado o código, ou se os 
estados e o comissário acordaram apenas medidas corretivas, o relatório 
vai para o Comitê de Privilégios e Conduta.

Se o lorde é considerado culpado de ter violado o código (e medidas 
corretivas não tiverem sido acordadas), o relatório do comissário vai 
para o Subcomitê de Conduta dos Lordes; o Subcomitê de Descobertas 
do Comissário. Se for o caso, recomenda-se sanção disciplinar ao Comitê 
de Privilégios e Conduta. O parlamentar em questão tem o direito de 
recorrer ao Comitê de Privilégios e Conduta contra a punição. Em seguida, 
o Comitê de Privilégios e Conduta, após analisar o recurso, os relatórios, 
apresenta conclusões e recomendações à Casa, pois a decisão final cabe a 
esta. Todos os membros devem cooperar, em todas as fases, com qualquer 
investigação sobre sua postura conduzida por determinação da Casa.

6.6 Japão – Dieta

6.6.1 Código de Conduta das Casas Legislativas
No Parlamento japonês, há diversas normas que determinam, estabe-

lecem, prescrevem a conduta dos membros das Casas, referentes à pos-
tura dentro da Casa e na vida pessoal, privada. 

Com respeito a aposentadoria, demissão, preenchimento de vagas e ave-
riguação de qualificação (Capítulo XIII), uma Casa pode aceitar a demissão 
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de seus integrantes. Se a Dieta não estiver em funcionamento, no entanto, a 
demissão pode ser aceita pelo oficial-presidente da Casa. Caso um membro 
de qualquer Casa se torne membro da outra, será automaticamente retirado 
da primeira Casa (art. 108). O membro de uma Casa é aposentado do cargo 
quando perde a elegibilidade legal para a eleição (art. 109). 

Quando uma vaga ocorre na composição de uma Casa, o presidente da 
Câmara notificará o primeiro-ministro do fato (art. 110). 

Quando a qualificação de um membro é desafiada em uma Casa, esta 
deliberará após análise pela comissão competente. Tal desafio deve ser 
apresentado ao oficial-presidente por escrito em nome de um membro da 
Casa (art. 111). O membro cuja qualificação é desafiada em uma Casa pode 
contratar mais de dois advogados para defendê-lo. A remuneração de um 
dos advogados será de responsabilidade do Estado (art. 112). O membro 
desafiado não deve perder status e poderes como membro até que se prove 
ser ele desqualificado. Não pode, contudo, votar na reunião em que é consi-
derado o desafio para sua qualificação, embora possa defender-se (art. 113).

Outras regras de conduta estão assim dispostas: 

Capítulo XIV. Manutenção da Ordem e Policiamento 

Art. 114. A fim de manter a ordem em uma Casa durante sessão da 
Dieta, o presidente da Câmara exerce poder de polícia dentro da 
Casa, nos termos desta lei e das regras da Casa. O mesmo se aplica 
enquanto a Dieta estiver fora de sessão. 

Art. 115. Policiais necessários para uma Casa devem ser enviadas 
pelo Gabinete a pedido do oficial-presidente da Casa e devem ser 
colocados sob sua direção. 

Art. 116. Quando, em uma sessão plenária, um membro age contra-
riamente a esta lei ou as regras da Casa, atua de forma desordenada, 
ou prejudica a dignidade da Casa, o oficial-presidente deve avisar-lhe 
ou restringir-lhe a palavra ou impedir suas observações. Se a ordem 
do oficial-presidente não for obedecida, este pode proibir o membro 
de falar ou fazer com que se retire da Câmara, até que termine a 
sessão do dia.

Art. 117. O oficial-presidente pode temporariamente suspender ou 
encerrar a sessão do dia, se a Câmara sair do controle. 

Art. 118. Se um visitante na galeria obstruir o processo na Câmara, 
o oficial-presidente pode cassar-lhe a licença ou, se necessário, 
entregá-lo às autoridades policiais. Pode também ordenar que a 
galeria seja esvaziada, caso se torne demasiado clamorosa. 

Art. 118-II. Se uma pessoa que não for membro criar perturbação 
em uma Casa, o oficial-presidente pode convidá-la a sair de casa ou, 
se necessário, entregá-la às autoridades policiais. 
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Art. 119. Nenhuma linguagem insultuosa será utilizada ou observa-
ções feitas em uma Casa sobre assuntos particulares de outra pessoa. 

Art. 120. O membro que for insultado em uma sessão plenária ou em 
uma reunião de comitê pode interpor recurso para a Casa acerca da 
ação disciplinar.

Capítulo XV. Medidas Disciplinares 

Art. 121. Quando um problema disciplinar ocorre em uma Casa, o 
oficial-presidente o remete primeiro à Comissão Disciplinar para 
consideração; após debate e decisão em sessão plenária, o oficial-
-presidente deve pronunciar o veredito da Casa. Quando ocorrer 
em comitê, o presidente deve relatá-lo ao oficial-presidente para 
proceder a ação disciplinar. Um membro pode propor medidas dis-
ciplinares, com o apoio de quarenta ou mais membros da Câmara 
dos Representantes e vinte ou mais da Casa dos Conselheiros. Essa 
medida deve ser realizada em até três dias a contar da data em que 
ocorreu o caso. 

Art. 121-II. No que diz respeito a um caso disciplinar que ocorra 
em dia de sessão de encerramento ou antes do dia de fechamento, 
o presidente da Casa pode submetê-lo à Comissão Disciplinar em 
até três dias da data do ocorrido. O procedimento deve continuar 
enquanto a Dieta está fora da sessão. Caso uma questão disciplinar 
ocorra no dia de sessão de encerramento e não houver deliberação 
para apresentar proposta de ação disciplinar, a questão permanece 
em aberto enquanto a Dieta estiver em recesso.

Art. 121-III. Quando um caso disciplinar ocorre em um comitê ou 
qualquer outro lugar dentro da Casa, enquanto a Dieta está fora de 
sessão, o oficial-presidente pode submetê-lo à Comissão Disciplinar 
em até três dias a contar da data de convocação da próxima sessão 
da Dieta. Quando ocorre em um comitê ou qualquer outro lugar 
dentro da Casa, enquanto a Dieta está fora de sessão, um membro 
pode, com apoio do número de membros previsto no nº 3 do art. 121, 
propor ação disciplinar, em até três dias a contar da data de convo-
cação da próxima sessão. 

Art. 122. As ações disciplinares são as seguintes: advertência em 
sessão plenária aberta; pedido de desculpas em sessão plenária 
aberta; suspensão de atendimento na Casa durante determinado 
período.

Art. 123. Nenhuma Casa pode recusar membro expulso que é 
reeleito. 

Art. 124. O oficial-presidente emitirá citação a um membro que não 
responde à convocação da Dieta sem justa razão dentro de sete dias 
a contar da data da convocação, ou não se apresentar sem razão 
justa para uma sessão plenária ou uma reunião do comitê. Se, no 
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prazo de sete dias após ter recebido a intimação, o membro não se 
apresentar sem desculpa, o oficial-presidente deve remeter o pro-
cesso à Comissão de Disciplina.

Capítulo XV-II. Ética Política do Parlamentar

Art. 124-II. Membros devem respeitar os princípios da ética política 
a serem estabelecidos por decisão de cada Casa e pelas normas de 
conduta a serem estabelecidas por decisão de cada Casa, em confor-
midade com os princípios de ética política. 

Art. 124-III. Será instituído Conselho Deliberativo de Ética Política 
em cada Casa, com a finalidade de estabelecer a ética política. 

Art. 124-IV. Quaisquer questões relativas ao Conselho Deliberativo 
de Ética Política não previstas no artigo anterior são asseguradas 
por decisão de cada Casa.

Capítulo XVI. Corte de Impeachment 

Art. 125. O impeachment de um juiz deve ser ouvido pelo Tribunal de 
Cassação, composto de membros eleitos em igual número em cada 
Casa, entre eles. O presidente do Tribunal de Cassação será eleito 
pelos membros do tribunal, entre eles. 

Art. 126. Processo de despejo contra um juiz deve ser instituído 
pelo Comitê de Acusação, composto de membros eleitos em igual 
número em cada Casa. O presidente do Comitê de Acusação será 
eleito por seus membros, entre eles. 

Art. 127. Um membro da Corte de Cassação não se torna simulta-
neamente membro do Comitê de Acusação. 

Art. 128. Quando os membros do Tribunal de Cassação ou da 
Comissão de Acusação são eleitos em cada Casa, seus substitutos 
serão eleitos também. 

Art. 129. Questões relacionadas ao Tribunal de Cassação e à 
Comissão de Acusação diferentes das previstas nesta lei devem ser 
fornecidas.



Conclusão    237

Conclusão

No direito comparado, em contrapartida a outras ciências naturais, 
não se conseguem alcançar resultados dotados de excessivo 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, francês, brasileiro, 
inglês e japonês 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 rela-
cionamento com os outros poderes – o Executivo e o Judiciário.

Pode-se constatar ainda que cada um dos parlamentos se comporta 
de modo diverso quanto aos desvios de conduta de seus membros. Os 
Estados Unidos é a nação que possui regras mais detalhadas sobre o com-
portamento 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 par-
lamentar. Todos eles, porém, conferem algum tipo de imunidade a seus 
parlamentares, quando no exercício de suas funções.

Quanto ao processo legislativo, as Casas estudadas, similarmente, 
possuem sistema complexo e, de algum modo, similar 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 processo legislativo e definem diversas 
etapas de discussão e votação dos projetos de lei antes de serem apro-
vados ou não. Todas visam, de maneira geral, instituir normativos que 
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favoreçam a melhoria da qualidade de vida da população e contribuir para 
criar condições de se constituírem sociedades mais justas e igualitárias.
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