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I – Direito parlamentar ou processo       
legislativo?

 A diferença entre as duas expressões é meramente semân-
tica. De origem grega, semantiké, isto é, segundo ensina o Aurélio, 
techne semantiké, “a arte do significado”, é “o estudo das mudanças 
sofridas, no tempo e no espaço, pelo significado das palavras. De-
nomina-se, também, semasiologia, sematologia ou semiótica”. Em 
nosso caso, a transformação não se deu no tempo, mas no espaço. 
Processo legislativo é a denominação que se utiliza no Brasil, para 
o que, em outros países, como a França, se denomina Direito Par-
lamentar1  na Espanha2  e na Itália3 . As denominações se equiva-
lem, uma vez que no, Brasil, o processo legislativo não é mais que 
o conjunto das normas que regulam a tramitação das proposições 
em cada uma das Casas do Congresso, ou seja, seus regimentos in-
ternos. Pode-se, inclusive, contestar essa denominação, na medida 
em que os regimentos internos tanto da Câmara, quanto do Sena-
do, têm como fonte o Direito Constitucional. 

 Esta mesma questão já foi posta em outros países pelos es-
pecialistas. Na obra abaixo referenciada, referente à Espanha, o 
autor, Fernando Santaolalla, por exemplo, começa ressalvando: “O 
Direito parlamentar não está dotado, entre nós, da mesma forma 
que em muitos países, da consideração de disciplina científica, com 
o sentido de ramo jurídico com autonomia, para efeitos de pesqui-
sa e ensino. Porém, a peculiaridade do sujeito sobre o qual versa 
(O Parlamento) e o avultado número de disposições legais que o 
afetam, justificam que se dê entrada a este ramo, se pretendemos 
favorecer seu conteúdo e seu estudo”. E mais: “O que qualifica o 
Direito Parlamentar face ao resto do Direito Constitucional é a pe-
culiaridade de seu objeto que, por sua vez, se transmite ao conjunto 

(1) É o caso da França: PARIS. AVRIL, Pierre e GICQUEL, Jean. Droit Parlementaire. Ed. Montchres-
tien, 1996 

(2) Também da Espanha: MADRID, SANTAOLALLA, Fernando. Derecho Parlamentario Español. Espasa-
-Universidad, 1990 

(3) Na Itália: Il Diritto Parlamentare nella teoria e nella prática. Milão, 1980
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de normas que formam seu conteúdo”. O Direito Parlamentar gira 
em torno aos órgãos investidos da representação popular e, dessa 
forma, é dotado de supremacia jurídico-política no Estado, mati-
zada é, claro, pelas manifestações do Supremo Tribunal Federal, ao 
qual compete, entre nós, a interpretação do texto constitucional. 

 Relativamente ao Direito parlamentar francês, o autor da 
obra já referenciada, trata das origens desse ramo do Direito: 

 Foi em 1814, parece, que o termo “Direito Parlamentar” sur-
ge em francês pela primeira vez, na tradução do Manual que Tho-
mas Jefferson redigiu quando presidia o Senado, antes de sua elei-
ção para a Presidência dos Estados Unidos, em 1800. O Senado lhe 
tinha delegado “o poder de decidir todas as questões de ordem que 
se apresentassem e que não tivessem sido previamente resolvidas”. 
Jefferson explica que se referia, então, neste caso, às regras em uso 
em Westminster4 : “Considerando, portanto, que o direito que go-
verna nosso Senado, como composto, desde logo, de disposições de 
nossa Constituição que lhe concernem, as regras decretadas pelo 
Senado e, subsidiariamente, aquelas seguidas pelo Parlamento da 
Inglaterra, ensaiei compilar e reunir na presente obra todas aquelas 
que me pareceram necessárias à direção ordinária dos debates”. Jeffer-
son distingue então as três fontes principais do direito parlamentar, 
isto é, a) a Constituição, b) o regulamento adotado pela Câmara 
respectiva e c) as regras não escritas inspiradas pelas práticas britâ-
nicas. 

 Vem em seguida a obra retirada por Etienne Dumont dos 
manuscritos de Jeremy Bentham e publicada em 1816 sob o título 
Tática das assembléias legislativas que é o primeiro estudo da delibe-
ração parlamentar e de sua lógica própria. Essa preocupação teórica 
devia desaparecer da literatura sobre o assunto, ilustrada, em 1844, 
pelo Tratado clássico de Thomas Erskine May que se atém então, 
exclusivamente, à análise da prática e à compilação dos preceden-
tes. É nessa linha que se inscreve o equivalente francês de May, o 

(4)  Sede do Parlamento inglês: o mais antigo do mundo 
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famoso Tratado de Direito Político, eleitoral e parlamentar de Eugene 
Pierre, cuja primeira edição apareceu em 1893. Como seu homólogo 
britânico, letrado da Câmara dos Comuns, Eugene Pierre era um 
funcionário parlamentar (foi secretário geral da Câmara dos Depu-
tados) e sua obra era destinada essencialmente aos praticantes. 

 As origens mais antigas do Direito parlamentar remontam 
às regras seguidas pelo Senado de Roma nas suas deliberações, 
como demonstrou Claude Nicolet (As estruturas da Itália romana), 
mas a fonte direta é a prática do Parlamento britânico que tinha 
sido objeto de compilações desde o séc. XVII e que inspirou as assem-
bleias americanas como o confirma Jefferson. Com o testemunho 
de Etienne Dumont (Lembranças sobre Mirabeau e sobre as duas 
primeiras assembléias legislativas, Paris 1832) considerava-se geral-
mente que elas tenham estado sob a influência direta, na França, do 
Abade Seyès que, muito hostil à Inglaterra, tinha combatido a pro-
posição de Mirabeau de se referir à experiência dos Comuns, para 
pôr um pouco de ordem nas deliberações, mas André Castaldo in-
cita a uma apreciação mais moderada, mostrando o parentesco de 
certas disposições do Regulamento da Constituinte com a compila-
ção da prática britânica feita por Romily, a pedido de Mirabeau (Os 
métodos de trabalho da Constituinte, publicado pela Presses Uni-
versitaires de France, em 1989).

 A esse respeito, vide de Pierre Avril, O nascimento do Direito 
Parlamentar 1791 – A primeira Constituição francesa, atas do coló-
quio de Dijon, Ed. Econômica, 1993. As únicas outras referências 
de que dispunham os deputados franceses eram as das assembleias 
do clero, das quais Leo Moulin mostrou a importância na forma-
ção das técnicas eleitorais e deliberativas (S. Rials, sobre as origens 
canônicas das técnicas constitucionais modernas, revista Pouvoirs 
n° 44, p.141), segundo as regras seguidas nas reuniões maçônicas 
(Marcel Prélot, Introdução ao Direito Parlamentar, revista Politique, 
n° 21/24, 1963, p. 11).
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II – O modelo brasileiro

 Esses modelos teóricos, calcados na literatura da época, na 
Europa e nos Estados Unidos, não foram seguidos no Brasil. Nossa 
história parlamentar começa com a presença de uma representação 
brasileira nas Cortes Gerais e Constituintes Extraordinárias da Nação 
Portuguesa de 1821, convocada para se reunir em Lisboa após a 
queda de Napoleão, enquanto D. João VI ainda se encontrava com 
sua Corte no Rio de Janeiro. As Cortes Gerais se reuniram em face 
da Revolução do Porto de 1820, o que motivou a volta do rei a Por-
tugal. A presença, o desempenho dos representantes brasileiros e o 
desenlace de que resultou a retirada da maioria de nossa represen-
tação naquele conclave, está convenientemente analisada no livro 
de Manoel Emílio Gomes de Carvalho, Os Deputados brasileiros 
nas Cortes de 18215 e na obra de Márcia Regina Berbel6 . 

 Esse rompimento da representação brasileira, seguida de 
sua volta ao Brasil, resultou na convocação, por D. Pedro I, já consa-
grado imperador e defensor perpétuo do Brasil, de nossa primeira 
Constituinte, em 3 de junho de 1822, e sua dissolução em 11 de de-
zembro do ano seguinte. A bibliografia sobre nossa primeira Assem-
bleia não é vasta, mas é significativa e abrange cinco indispensáveis 
títulos: 

 1) MELLO, F.I. Homem de. A Constituinte perante a Histó-
ria. Senado Federal, Edição fac-similar da original de 1863; 

 2) SOBRINHO, Barbosa Lima et alii, A Constituinte de 1823, 
Senado Federal, 1973; 

 3) TAUNAY, Alfredo d’Escragnolle Taunay. Organização 
Política e Administrativa do Império Brasileiro. Cap. I – “A elabo-
ração constitucional. Brasília, DASP- Centro de Documentação e 
Informática, 1974;

(5) Brasília, Senado Federal, CARVALHO, Manuel Emílio Gomes de, Os Deputados Brasileiros nas Cortes 
de Lisboa, Introdução de Pedro Calmon vol. 13 de Coleção do Pereira de Vasconcelos, 1979.

(6) BERBEL, Márcia Regina, A Nação como artefato. Deputados do Brasil nas Cortes Portuguesas 1821-
1822, São Paulo, Editora Hucitec/FAPESP,1999.
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 4) DEIRÓ, Eunápio. Fragmentos de Estudos da Assembléia 
Constituinte do Brasil. Brasília, Senado Federal, Edições do Senado 
Federal, vol. 66, 2006;

 5) MELLO, Barão Homem de. A Constituinte de 1823, na 
obra A Constituição de 1824. Brasília, Programa Nacional de Des-
burocratização -Fundação Projeto Rondon, s/d.

 Desde a Constituição de 1824, todos os textos constitucio-
nais brasileiros reservaram às duas Casas do Congresso a prerroga-
tiva de aprovar seus regimentos internos, assim como o regimento 
comum, no caso das reuniões conjuntas. 

Tal como na França, na Espanha e na Itália, e na quase totalida-
de dos países democráticos, como assinalado no Capítulo anterior, 
as diretrizes do Direito Parlamentar em vigor no Brasil decorrem 
de nossas sucessivas Constituições. Um sumário do que nelas se 
contém, relativamente ao Poder Legislativo e os capítulos em que 
esse título se divide, permitem avaliar a evolução do Direito Cons-
titucional brasileiro, relativamente ao Direito Parlamentar, conforme 
o seguinte quadro:

Constituição Título Dispositivos
Capítulos Artigos

1891 1º I a IV 16 a 34
1934 1º I a IV 22 a 50
1937 * * 38 a 49
1946 1º II 37 a 77
1967 1º VI e VII 29 a 73
1969 1º VII** 27 a 72
1988 IV I 44 a 75

*O texto não é divido nem em Títulos nem em capítulos, mas apenas em artigos. 
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Durante a vigência dessa Constituição o Congresso, fechado em 1937, só voltou 

a funcionar a partir de 1º de fevereiro de 1946 para a aprovação do texto consti-

tucional promulgado em 18 de setembro do mesmo ano.

** O texto é divido em Seções e não em Capítulos.

III – Os fundamentos constitucionais do direito 
parlamentar brasileiro 

 Os fundamentos constitucionais do Direito Parlamentar 
brasileiro constituem a Seção VIII – Do Processo Legislativo, do Tí-
tulo IV da Constituição em vigor – Da Organização dos Poderes, 
cujo Capítulo I trata “Do Poder Legislativo” no art. 59 e a Seção 
VIII refere-se ao Processo Legislativo. Este, por sua vez, compreen-
de a elaboração de:

 I – emendas à Constituição;

 II – leis complementares;

 III – leis ordinárias;

 IV – leis delegadas;

 V – medidas provisórias;

            VI – decretos legislativos;

            VII - resoluções.

 

 O Parágrafo único, por sua vez, dispõe que “Lei comple-
mentar disporá sobre a elaboração, redação e consolidação das 
leis”. Foram várias as propostas que, neste sentido, tramitavam na 
Câmara e no Senado Federal, com esse objetivo. Entre elas, três as 
que consolidavam as leis relativas ao Esporte, 61 propondo igual 
medida para a legislação referente à Previdência e à Assistência So-
cial, 36 relativas aos Transportes e 32 a respeito do regime jurídico 
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dos servidores do Serviço Exterior. 

 A primeira lei complementar que dispôs sobre o assunto, no 
entanto, foi a de n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, dispondo “sobre 
a elaboração, a redação, , a alteração e a consolidação das leis, como 
determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, 
e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que 
menciona”. Em 2001, contudo, a Lei Complementar n° 107, de 26 
de abril daquele ano, alterou os arts. 8º, 9º, 11, 12, 13 e 14 da Lei 
95/98. 

a) Iniciativa das leis

 a.1) Emendas Constitucionais: As propostas de emendas 
constitucionais têm que ter a iniciativa de:

I - um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados 
(171 Deputados) ou do Senado Federal (27 Senadores);

II – do Presidente da República;

III – de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades 
da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria rela-
tiva de seus membros.

 Convém notar, entretanto, que 1) Constituição não poderá 
ser emendada na vigência de intervenção federal, do estado de de-
fesa ou do estado de sítio. 2) Não poderá ser objeto de deliberação 
a proposta de emenda tendente a abolir a) forma federativa do Es-
tado; b) o voto direto, secreto, universal e periódico c) a separação 
dos poderes e d) os direitos e garantias individuais.

 a.2) Das leis: A iniciativa das leis complementares e ordiná-
rias cabe a: 

 1) a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputa-
dos, do Senado Federal, ou do Congresso Nacional; 2) ao Presiden-
te da República, 3) ao Supremo Tribunal Federal, 4) aos Tribunais 
Superiores, 5) ao Procurador Geral da República e 6) aos cidadãos, 
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na forma e nos casos previstos na Constituição. Esta modalidade 
em que a iniciativa cabe a mais de um agente denomina-se compe-
tência concorrente. Quando cabe exclusivamente e um determina-
do agente, denomina-se competência privativa.

 a.3) Iniciativa popular: A iniciativa popular, prevista no § 2º 
do art. 61 as Constituição “pode ser exercida pela apresentação à 
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo 
um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 
cinco Estados, com não menos de 3/10% (três décimos por cento) 
dos eleitores de cada um deles. 

 a.4) Medidas provisórias: Em caso de relevância e urgência, 
o presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com 
força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacio-
nal. Entretanto, não é permitido o uso de medidas provisórias nos 
seguintes casos:

 I – relativa: 

 a) à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos 
políticos e direito eleitoral;

 b) direito penal, processual penal e processual civil;

 c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, 
a carreira e a garantia de seus membros;

 d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento 
e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 
167, § 3º: (“A abertura de crédito extraordinário somente será ad-
mitida para a despesas imprevisíveis  e urgentes, como as decorren-
tes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado 
o disposto no art. 62”): (Este artigo é o que dispõe sobre os demais  
casos em que não é permitida a edição de medidas provisórias).

b) Tramitação legislativa

 1) Iniciativa privativa – A discussão e votação dos projetos 
de lei de iniciativa do presidente da República, do Supremo Tribu-
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nal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos 
Deputados (art. 64 da Constituição), observado o seguinte: 

 a) O presidente da República poderá solicitar urgência para 
a apreciação dos projetos de sua iniciativa;

 b) Se, neste caso, a Câmara dos Deputados e o Senado Fe-
deral não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessiva-
mente, em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações 
legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo 
constitucional determinado, até que se ultime a votação;

 c) A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câma-
ra dos Deputados, far-se-á no prazo de dez dias, observado quanto 
ao mais o disposto no parágrafo anterior [alínea b acima];

 d) Os prazos do § 2º [alínea b acima] não correm nos perío-
dos de recesso do Congresso Nacional nem se aplicam aos projetos 
de código.

 

 2. Câmara revisora – O projeto aprovado por uma Casa 
será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação e 
enviado à sanção ou promulgação, se a casa revisora o aprovar, ou 
arquivado, se o rejeitar. 

 

 3. Sanção – A Casa na qual tenha sido concluída a votação 
enviará o projeto de lei ao presidente da República que, aquiescen-
do o sancionará.

 

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

 

 5. Veto parcial – O veto parcial somente abrangerá texto 
integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou alínea. 
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 6. Sanção implícita – Decorrido o prazo de quinze dias, o 
silêncio do presidente da República importará sanção. 

 

 7. Prazo para apreciação do veto – O veto será apreciado 
em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebi-
mento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos 
Deputados e Senadores, em escrutínio secreto.

 

 8. Promulgação de veto rejeitado – Se o veto não for man-
tido, será o projeto enviado, para promulgação, ao presidente da 
República.

 

 9. Deliberação de veto não mantido – Esgotado sem deli-
beração, no prazo de trinta dias, será o projeto enviado para pro-
mulgação ao presidente da República. 

 

 10. Prazo esgotado sem deliberação – Esgotado sem deli-
beração no prazo de trinta dias, o veto será colocado na ordem do 
dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua 
votação final.

 

 11. Promulgação de lei não promulgada pelo presidente 
da República no prazo de quarenta e oito horas – Se a lei não for 
promulgada no prazo de quarenta e oito horas pelo presidente da 
República, nos casos de silêncio do presidente da República, o pre-
sidente do Senado a promulgará, e se este não o fizer no em igual 
prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo.

 

 12. Quorum para apresentação de novo projeto sobre 
matéria constante de projeto de lei rejeitado na mesma sessão 
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legislativa – A matéria constante de projeto de lei rejeitado somen-
te poderá ser objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, 
mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer 
das Casas do Congresso Nacional. 

 

 13. Leis delegadas – As leis delegadas serão elaboradas pelo 
presidente da República, que deverá solicitar delegação ao Con-
gresso Nacional, devendo ser aprovadas por maioria absoluta, ob-
servadas as proibições vedadas no art. 68, § 1º, incisos I a III da 
Constituição. 

 

 14. Forma da delegação – A delegação ao presidente da Repú-
blica terá a forma de Resolução do Congresso Nacional. 
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