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O CONGRESSO NACIONAL 
 

A participação do Congresso Nacional no regime democrático brasileiro já é parte da rotina institucional do País.  

A maior parte da população considera o Poder Legislativo uma fábrica de leis, mas suas atividades são bem mais complexas.  

O Congresso, por exemplo, também fiscaliza o Poder Executivo e serve como tribuna para as diversas correntes políticas.  

Seu funcionamento segue ritos específicos e normas muitas vezes não encontradas nos seus regulamentos.  

O Congresso Nacional reúne a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Eis algumas das suas principais características: 

 
ORDEM DO DIA 

 

Todos os dias úteis, durante a sessão legislativa, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Congresso Nacional 
publicam livretos com suas agendas de trabalho. Cada uma dessas agendas é chamada de Ordem do Dia e traz a pauta de discussão 
e votação dos projetos e indica as principais atividades das diversas comissões técnico-legislativas. A Ordem do Dia serve de 
roteiro para parlamentares, funcionários e demais interessados sobre o funcionamento cotidiano do Legislativo.  

O Senado Federal, através da sua Ordem do Dia, informa não somente a pauta de votação da sessão como também quais 
projetos irão ser apreciados nos próximos dias, além dos projetos de lei que estão em fase de recebimento de emendas nas 
comissões.  

 

COLÉGIO DE LÍDERES 
 

Na Câmara dos Deputados praticamente nenhum projeto de lei é submetido ao plenário sem que o Colégio de Líderes faça 
uma prévia avaliação política da proposta. Antes das sessões da Câmara dos Deputados, especialmente nos dias em que ocorrem 
votações, as lideranças dos principais partidos discutem as matérias em votação e tentam chegar a um consenso sobre a deliberação 
a ser tomada em plenário. Chegando-se a um acordo, o projeto é votado mesmo sem o número regimental de deputados presentes 
em plenário para votação. O acordo entre os líderes praticamente elimina a ocorrência de pedidos de verificação de quorum.  

Normalmente, apenas líderes e vice-líderes no exercício da liderança participam das reuniões. Entretanto, em razão do 
caráter específico de determinados projetos de lei, os partidos podem indicar outros parlamentares que – por interesse ou 
conhecimento técnico – desejem participar da discussão.  

No Senado, o sistema de prévio acordo entre os líderes também funciona. A diferença básica entre a Câmara e o Senado 
Federal é que neste participam menos líderes partidários. O papel opinativo das assessorias parlamentares nessas reuniões é 
fundamental, especialmente nas deliberações relativas às modificações nos textos de projetos.  

A reunião do Colégio de Líderes também é alvo dos esforços dos grupos de pressão, que tentam encaminhar suas 
reivindicações. No Congresso Nacional, que reúne os integrantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, as reuniões das 
lideranças têm também o objetivo de reduzir a ocorrência de conflitos em plenário. No entanto, quando não se chega a um acordo, 
são feitos pedidos de verificação de quorum ou verificação de votação, como tentativa de obstruir o processo de votação. 
 

PROCESSO DE VOTAÇÃO 
  

Tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, existem duas modalidades de votação: a ostensiva e a secreta. 
A votação ostensiva pode ser realizada pela manifestação simbólica do plenário ou mediante votação nominal pelo sistema 
eletrônico, através da digitação de um código pessoal. A chamada (leitura) dos nomes dos parlamentares, só acontece quando o 
sistema eletrônico não funciona.  

À margem do entendimento restrito dos regimentos internos, a questão do processo de votação é mais complexa.  
A manifestação simbólica representa, na verdade, uma consulta ao plenário sobre a concordância ou não em relação a 

determinada matéria. A ocorrência da votação simbólica, sem incidentes ou obstrução parlamentar, implica a preexistência de um 
acordo de lideranças em que seja dificultado o recurso à verificação do número de parlamentares presentes. Desta forma, mesmo 
sem número regimental de parlamentares presentes em plenário (quorum mínimo; Câmara: 1/10 e Senado: 1/20), a votação 
simbólica possibilita a aprovação de leis no Congresso Nacional.  

Para as votações secretas é utilizado o sistema eletrônico – mas nesse caso o painel somente apresenta o resultado final 
sem indicar o voto do parlamentar – ou, quando este não funciona, são usadas as tradicionais cédulas de votação. 
 

TRAMITAÇÃO LEGISLATlVA 
  

O Congresso Nacional e suas duas Casas Legislativas possuem ritos específicos para a tramitação dos diversos tipos de 
propostas legislativas. O Congresso tem competência para deliberar sobre emendas à Constituição, vetos presidenciais, medidas 
provisórias e projetos de lei relacionados ao orçamento da União ou finanças públicas e ainda os projetos de leis delegadas e 
decretos-legislativos. A Câmara dos Deputados é a primeira a apreciar projetos enviados pelos Poderes Executivo e Judiciário, 
além daqueles de iniciativa popular. Examina ainda projetos de lei apresentados pelos próprios deputados federais e os já aprovados 
no Senado Federal. Este, por sua vez, aprecia os projetos de autoria dos senadores, aqueles acima mencionados e já aprovados na 
Câmara dos Deputados e, em caráter de exclusividade, os projetos que autorizam operações de crédito interno e externo da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

O sistema legislativo federal brasileiro é bicameral; disto resulta que um projeto aprovado numa das Casas Legislativas 
deve – regra geral – ser revisto na outra, salvo as exceções estabelecidas pela Constituição.  

O processo legislativo estimula a realização de sucessivos debates até a tornada final de decisão. Portanto, para um projeto 
de lei apresentado por um deputado federal ser transformado em lei, cumpre seguir um longo ritual. Além do exame por comissões 
técnicas, irá possivelmente ao plenário da Câmara. Sendo aprovado, segue para o Senado. Lá, novamente passará pelas comissões 
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competentes e, normalmente, também pelo plenário.  
Quando aprovado nas duas Casas o projeto passa ao exame do Presidente da República, que pode aceitá-lo ou não. 

Optando pela segunda alternativa, deverá encaminhar mensagem ao Congresso Nacional comunicando as razões de seu veto, que 
pode ser total ou parcial. O Congresso – em sessão conjunta e votação secreta, pela maioria de seus membros (257 deputados 
federais e 41 senadores) – pode manter ou derrubar o veto, dando, neste caso, validade legal ao que fora barrado pelo chefe do 
Executivo. Mesmo assim o Presidente da República ainda terá o direito de fazer promulgar a lei; caso não queira, este ato será 
praticado pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente do Senado. 

 

REGIME DE URGÊNCIA 
 

A tramitação dos projetos de lei na Câmara dos Deputados e no Senado Federal pode ser acelerada mediante requerimento 
de urgência. 

  

Na Câmara dos Deputados, o requerimento de urgência pode ser solicitado por dois terços dos membros da Mesa diretora, 
por um terço dos deputados federais ou líderes que representem esse número, ou ainda por dois terços dos membros de comissão 
competente para opinar sobre o mérito do projeto. 

  

A Câmara dos Deputados pode apreciar ainda um projeto de lei em regime de "urgência urgentíssima" quando deliberado 
pela maioria absoluta da Casa ou por líderes que representem esse número. Nesse caso, a matéria passa a ter total prioridade de 
votação sobre as demais. 

 

No Senado Federal, a urgência para a tramitação de projetos de lei pode ser proposta: 
- pela Mesa, pela maioria dos membros do Senado ou líderes que representem esse número: quando se trate de matéria que envolva 

perigo para a segurança nacional ou de providência para atender a calamidade pública; 
- por comissão, por dois terços da composição do Senado ou líderes que representem esse número: quando se pretenda a apreciação 

da matéria na segunda sessão deliberativa ordinária subseqüente à aprovação do requerimento; 
- por comissão, por um quarto da composição do Senado ou líderes que representem esse número: quando se pretenda incluir em 

Ordem do Dia matéria pendente de parecer; 
- pela Comissão de Assuntos Econômicos, quando se tratar de pedido de autorização para realizar operações de crédito externo 

decorrentes de convênios para aquisição de bens e serviços no exterior; de emissão de títulos da dívida pública; de emissão de 
debêntures ou assunção de obrigações por entidades controladas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios que não 
exerçam atividade produtiva ou não possuam fonte própria de receitas. 

 

O Senado Federal pode também apreciar projeto de lei em regime de "urgência urgentíssima" quando se trate de: 
- autorizar o Presidente da República a declarar guerra ou celebrar a paz; a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território 

nacional ou nele permaneçam temporariamente; 
- aprovar o estado de defesa e a intervenção federal; autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer dessas medidas; 
- autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País. 

 

COMISSÕES TÉCNICAS 
  

A Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o próprio Congresso Nacional possuem comissões permanentes, 
constituídas de parlamentares, criadas precipuamente para emitir opinião técnica (parecer) sobre as matérias (projetos de lei) que 
lhes são distribuídas conforme a área de especialidade.  

As comissões perduram enquanto previstas pelos respectivos regimentos internos e sua composição é renovada 
anualmente, no início de cada sessão legislativa.  

 

Competências das Comissões: 
- emitir pareceres sobre as matérias que lhes são distribuídas, antes de encaminhamento ao plenário; 
- discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário (apreciação em caráter terminativo, por 

delegação interna corporis), salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa; 
- realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;  
- convocar Ministros de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem 

informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições; 
- receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades 

públicas;  
- solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;  
- propor sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;  
- apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir pareceres;  
- acompanhar, junto ao Governo, a elaboração da proposta orçamentária, bem como sua execução; 
- determinar a realização, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, de diligências, perícias, inspeções e auditorias de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário, da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal; 

- acompanhar, fiscalizar e controlar as políticas governamentais pertinentes às áreas de suas respectivas competências;  
- estudar qualquer assunto compreendido nas atribuições do Congresso e suas Casas, podendo propor medidas legislativas cabíveis; 
- realizar diligências.  
 

Na Câmara dos Deputados existem 20 Comissões, divididas pelos seguintes temas: 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - CAPADR  
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional - CAINDR  
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática - CCTCI  
Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJC  
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Defesa do Consumidor - CDC  
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio - CDEIC  
Desenvolvimento Urbano - CDU  
Direitos Humanos e Minorias - CDHM  
Educação e Cultura - CEC  
Finanças e Tributação - CFT  
Fiscalização Financeira e Controle - CFFC  
Legislação Participativa - CLP  
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CMADS  
Minas e Energia - CME  
Relações Exteriores e de Defesa Nacional - CREDN  
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado - CSPCCO  
Seguridade Social e Família - CSSF  
Trabalho, de Administração e Serviço Público - CTASP  
Turismo e Desporto - CTD  
Viação e Transportes - CVT  
 

No Senado Federal são 11 Comissões: 
Assuntos Econômicos - CAE 
Assuntos Sociais - CAS 
Constituição, Justiça e Cidadania - CCJ  
Educação, Cultura e Esporte - CE 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle - CMA 
Direitos Humanos e Legislação Participativa - CDH 
Relações Exteriores e Defesa Nacional - CRE 
Serviços de Infra-Estrutura - CI 
Desenvolvimento Regional e Turismo - CDR 
Agricultura e Reforma Agrária - CRA 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática - CCT  

 

Em termos regimentais, a mais importante delas é a Comissão de Constituição e Justiça, que examina todos os projetos de 
lei em tramitação sob os aspectos da constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e redação.  

No âmbito do Congresso Nacional a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO tem como 
principal atribuição examinar e aprovar o orçamento da União e todas as matérias que signifiquem autorização de créditos e 
dispêndios pelos organismos da administração pública federal. Outra comissão mista do Congresso é a Comissão Parlamentar 
Conjunta do Mercosul, que representa o Brasil no Parlamento do Mercosul, sediado em Montevidéu - Uruguai. 
 

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO 
  

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, juntos ou separadamente, podem criar comissões parlamentares de 
inquérito destinadas a investigar acontecimento relevante para a ordem econômica, constitucional, legal e social do País. A 
constituição de uma CPI depende de requerimento assinado por um terço de deputados federais ou senadores. No caso de uma CPI 
mista, o requerimento deve ser assinado por um terço de deputados e um terço de senadores. 
 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
 

As comissões técnico-legislativas, as comissões parlamentares de inquérito e as comissões especiais da Câmara e do 
Senado Federal podem convocar autoridades e representantes de diversos setores para audiências públicas onde os convidados 
apresentam suas idéias e opiniões e são questionados pelos congressistas sobre temas e fatos de interesse da nação. Lideranças 
sindicais de trabalhadores, representantes da iniciativa privada e acadêmicos também são chamados para debater questões 
relevantes para o processo decisório do Congresso Nacional. 

 

GRUPOS PARLAMENTARES 
 

O Congresso Nacional também autoriza, em suas Casas, a constituição de grupos parlamentares que se reúnem por força 
do interesse comum em determinado assunto. Tais grupos não têm poder deliberativo, servindo como fórum de debates. Ex: grupo 
parlamentar siderúrgico; grupo parlamentar ruralista; bancada católica; bancada evangélica, etc. 

 

GRUPOS DE PRESSÃO 
 

O Congresso Nacional brasileiro é um dos parlamentos onde é grande a atuação dos grupos de pressão. Além das 
assessorias parlamentares dos ministérios e da Presidência da República, atuam diariamente na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal dezenas de representantes de entidades associativas, sindicatos, grupos de natureza diversa e de empresas visando obter 
decisões que favoreçam seus interesses.  

Pelo lado dos trabalhadores, a ação mais organizada de pressão sobre o Legislativo é conduzida pelo Departamento 
Intersindical de Assessoria Parlamentar.  

Pelo lado empresarial, as confederações de comércio e da indústria são bastante atuantes. Existem várias entidades 
setoriais do ramo empresarial que exercem intensa atividade de forma autônoma. Muitas entidades associativas contratam serviços 
de empresas especializadas para obter suporte técnico e estratégico na condução da defesa dos seus interesses no Congresso: o 
chamado lobby. 


