
Novembro de '1.998 , DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 7 15295 

PARECER 

PARECER N2 555, DE 1998 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre a Consulta n2 3, de 
1998, da Mesa do Senado Federal, que in
daga sobre "A possibilidade de recon
dução, para os mesmos cargos, na elei
ção imediatamente subseqüente, dos 
atuais membros das Mesas da Câmara, 
dos Deputados e do Senado Federal", em 
atendimento à s~licitação' do . Senador, 
Eduardo Suplicy. 

Relator: Senador Lúcio Alcântara 

I - Relatório 

5. Cabe, pois, a esta Comissão opinar sobre a 
matéria em pauta, nos termos do art. 101, I e V, do 
Regimento Interno do Senado Federal. 

É o relatório. 

11- Voto 

6. Preliminarmente, queremos recordar aqui 
esta Comissão se debruça sobre tema de relevância 
constitucional no momento em que a Lei Maior, de 5 
'de outubro de 1988, completa uma década de vigên
cia. E.a despeito de críticas que se possa a ela fazer 
e sem embargo das modificações e aprimoramento 
'de que foi e é objeto nesses dez anos, cabe-nos re
gistrar que o processo constituinte e a Constituição 
que dele resultou nos permitiram superar o autorita
rismo e concluir a tramitação democrática, consoli
dando a estabilidade político-institucional que nos 
possibilitou, por exemplo, atravessar e superar o 

1. A Mesa desta Casa, por intermédio do seu ' trauma político que representa o impeachment de 
Presidente, Sua Excelência o nobre Senador Antõ- um Presidente da República. 
nio Carlos Magalhães, encaminha a esta Comissão, 7. Dessa forma, cremos que se nos impõe o 
consulta provocada pelo ilustre Senador: Eduardo dever de render homenagem aos dez 'anos da Cons-
Suplicy, sobre a possibilidade de recondução, para tituição de 1988, lembrando aqui os parlamentares 
os mesmos cargos, na eleição imediatamente sub- da Assembléia Nacional Constituinte: os que falece-
seqüente, dos atuais membros das Mesas da Câma- ram, como o seu Presidente, Deputado Ulysses Gui-
ra dos Deputados e do Senado Federal. marães; e os que continuam a participar da nossa 

2. O nobre Senador Eduardo Suplicy citando . vida públiéa, como alguns dos membros desta Co-
entendimentos de ilustres juristas sobre o tenia" no, 'missão, a exemplo - se impõe aqui a referência - do 
dia 10 do mês de outubro próximo passado, forrTÍu-, nosso Presidente Senador Bemardo Cabral, que 
lou consulta à Mesa diretora deste Senado para que ocupou a relevante função de Relator da Comissão 
esse órgão diretor manifestasse o seu entendimento que sistematizou e redigiu o Estatuto Magno e hoje 
sobre o assunto, "com a finalidade de que seja obe- enriquece esta Casa, tratando dos assuntos que 
decido e mantido o princípio constitucional da segu- chegam a esta Comissão de Constituição, Justiça e 
rança jurídica", nas palavras de Sua Excelência Cidadania com prudência, sabedoria e firmeza, qua-
(Diário do Senado Federal, quinta-feira 22 de outu- lidades tão necessárias ao jurista. 
bro de 1998, p. 14430). Ditas essas palavras, passemos a examinar o 

3. Por seu turno, o Presidente desta Casa, Se- objeto da consulta em pauta. 
nador Antônio Carlos Magalhães, após fazer consi- A) Eleição dos membros da Mesas das Casas do 
derações sobre o tema conclui "no sentido de que o Congresso Nacional nas Constituições Brasileiras 
membro da Mesa no segundo período de uma legis- __ ". _ 8."A.,Cónstituição Imperial de 1824 (art. 21) re-
latura pode ser eleito para o mesmo cargo na Mesa metia para ,os respectivos regimentos a questão rela-
no primeiro período da .Iegislaturase'guinte. Nesta'hi-' '. tiiiá' à êleição das Mesas das Casas do Congresso 
pótese, pelos argumentos expostos,.não haverá ree- Nacional, então denominado Assembléia Geral. 
leição, mas nova eleição, o que ~nã0.é proibido ~ela 9. Igualmente, a Lei Maior que institucionalizou 
Constituição nem pelo Regimentô'" (Oiario dc,Sena- a República também remetia para o âmbito interna 
do Federal, quinta-feira, 22 de outubro de'1998, p" corpo ris da Câmara dos Deputados e do Senado 
14432)~" ' " ':-Federal a'eleição das suas Mesas (art. 18, parágrafo 

4. Não obstante esse entendimento, Sua Êxce- ,tÍnico). No'mesrno sentido laboraram a Constituição 
lência decidiu encaminhar consulta:à Comissão de ~e 1934 (a.~s. 26 e 91, VI), a Çonstituição de 1937 
Constituição, Justiça e Cidadania, órg'ão desta 'Casa (art.41) e àConstituição de 1946 (art. 40). 
competente para falar sobre assuntos de natureza 10. Por outro ladO, a Emenda Constitucional r{l 9 
jurídica. li";;!; ;,Q'à Constituição de 1946, aprovada em julho de 1964, 
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acrescentou parágrafo único ao art. 41 com o se- permitida a reeleição de membro da Mesa. Também 
guinte teor: possibilitavam a reeleição o Regimento Interno de 

DArt. 41. 

Parágrafo único. Cada uma das Câma
ras reunir-se-á, em sessões preparatórias, a 
partir de 1º de fevereiro do primeiro ano da 
Legislatura, para a posse de seus membros 
e eleição das respectivas Mesas." 

11. Como se vê, surge, então, novidade repeti
da em todos os textos constitucionais desde então. 
Trata-se do período em que deve ocorrer a eleição 
das Mesas das Casas do Congresso Nacional, vale 
dizer, durante as sessões preparatórias, realizadas a 
partir de 1º de fevereiro do primeiro ano da Legisla
tura. A Constituição de 1967 conteve idêntico dispo
sitivo no § 3º do seu art. 31. Da mesma forma, a 
Emenda Constitucional nº 1, de 1969, trazia normati
vo similar (art. 29, § 42), bem como a Constituição de 
1988 (art. 57, § 4º). 

B) Eleição dos membros da Mesa nos Regimen
tos Internos do Senado Federal até a Emenda 
Constitucional nº 1, de 1969 

12. No que se refere especificamente ao Sena
do republicano, o seu primeiro Regimento Intemo, 
datado de 1892, e que vigorou por toda a República 
Velha, previa mandato de um ano e reeleição dos 
membros da respectiva Mesa (cf. Regimento Interno 
do Senado, Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 
1926, art. 11). Recorde-se, a propósito, que o cargo 
de Presidente do Senado era exercido pelo Vice
Presidente da República, consoante o art. 32 da 
Constituição de 1891. 

13. Por sua vez, o Regimento Interno aprovado 
em 1935 igualmente previa a possibilidade de reelei
ção de membro da Mesa e mandato de um ano (cf. 
Regimento Interno do Senado Federal, Imprensa 
Nacional, Rio de Janeiro, 1935, art. 6º, § 12). A pro
pósito, o Senador Medeiros Neto, eleito Presidente 
do Senado em 1935, foi reeleito em 1936 e 1937, 
quando o Congresso foi fechado pelo golpe que iris
tituiu o Estado Novo. Relembre-se que a Constitui
ção de 1934 extingui o cargo de Vice-Presidente da 
República. Assim, pela primeira vez, o Presidente do 
Senado Republicano foi escolhido pelos seus pares, 
uma vez que afasta a norma constitucional que atri
buía a Presidência do Senado ao Vice-Presidente da 
República, regra que voltou a viger entre 1946 e 
1961. 

14. O Regimento Interno. aprovado em 1946 
(Resolução nº 1, de 1946, art. 12), da mesma forma, 

1948 (Resolução nº 3, de 1948, art. 13) e o de 1952 
(Resolução nº 9, de 1952, art. 32). Ressalve-se que 
esse último limitava a reeleição a uma única vez, 
sendo que o seu art. 32 foi alterado pela Resolução 
nº 3, de 1954, e, subseqüentemente, pela Resolução 
nº 30, também de 1954. Ambas as alterações silen
ciaram sobre a possibilidade de reeleição. Ora, 
como não havia vedação, a interpretação razoável 
era de que estava permitida. Assim, por exemplo, o 
Senador Apolônio Sales, eleito Vice-Presidente em 
1956, foi reeleito em 1957 e 1958 (cf. Dados Biográ
ficos dos Presidentes do Senado, Subsecretaria de 
Edições Técnicas, Senado Federal, 1991) 

15. Por seu turno, o Regimento Interno aprova
do em 1959 manteve a mesma regra adotada em 
1954 (Resolução nº 1, de 1959, art. 55). Também 
manteve essa regra a nova redação adotada para o 
art. 55 em 1961 (Resolução nº 76, de 1961), por 
ocasião da revisão regimental que adaptou o Regi
mento Interno às mudanças provenientes da Emen
da Parlamentarista (Emenda nº 4/61). Anote-se que, 
com essa Emenda Constitucional, o Presidente do 
Senado voltou a ser escolhido pelos seus pares, tal 
como se dera entre 1935 e 1937. 

16. De outra parte, o Ato Institucional nº 16, de 
14 de outubro de 1969, proibiu a reeleição dos mem
bros da Mesa para o período imediato. Assim, na
quele momento surgia norma que vedava a reelei
ção de membros de Mesa das Casas do Congresso 
Nacional. 

17. Essa norma transitória foi confirmada pela 
Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 
1969, no seu art. 186: 

"Art. 186. O mandato das Mesas do 
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, 
no período que se iniciará em 31 de março 
de 1970, será de um ano, não podendo ser 
reeleito qualquer de seus membros para a 
Mesa seguinte." 

C) O preceito da alínea h do parágrafo único do 
art. 30 da Emenda nº 1, de 1969, e a controvérsia 
sobre a sua interpretação. i . 

18. Recorde-se, ainda,:"que a Emenda nº 1, de 
1969, trouxe, nõ seu texto permanente (art. 30, pará
grafo único, alínea h), o seguinte preceptivo: 

"Art. 30. 

. '~"I lo' 

................................................................ 
:Parágrafo únicQ~ ............ ::.; ................ . 

•• • •••••• 0.0.0.0 ••••••••••••••••••••••• ,. "'~i1\,~' •••••••••• 0.0 ••• 
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h) será de dois anos o mandato de 
membro da Mesa de qualquer das Câmaras, 
proibida a reeleição." 

19. Portanto, a Emenda Constitucional nº 1, de 
, 1969, constitucionalizou, no seu corpo permanente, 

preceitos que até então vinham sendo deixados à 
discrição de cada uma das Casas, quais sejam, os 
relativos à duração dos mandatos dos membros das 
mesas e à pOSSibilidade ou não de sua reeleição, 
instituindo o mandato de dois anos para as Mesas e 
vedando a reeleição de seus membros. ' 

. 20. Essas novas regras foram inscritas no Re
gimento Interno do Senado Federal aprovado origi
nariamente em 1970 (Resolução nº 93nO, art. 62), 
que veio substituir o então vigente, que, como visto 
acilna, datava originariamente de 1959. O regimento 
Interno aprovado em 1970 ainda vigora, muito embo
ra tenha sido Objeto de diversas alterações desde 
então, incluída a ampla revisão feita pela Resolução 
nº 18, de 1989, que o adaptou à Constituição de 
1988. 

21 .. Por outro lado, o novo preceptivo contido 
na alínea h do parágrafo único do art. 30 da' Emenda 
Constitucional nº 1, de 1969, gerou polêmica que 
versava sobre o alcance da proibição de reeleição 
nele versada: se para qualquer cargo ou apenas 
para o cargo já ocupado pelo parlamentar. 

22. Os doutos se dividiram sobre essa contro
vérsia. Pontes de Miranda entendeu que a vedação 
devia ser entendida restritivamente. Logo, membro 
da Mesa em final de mandato poderia ser eleito para 
cargo diverso no período seguinte; por exemplo, par
lamentar que exercesse cargo de Secretário poderia 
se tornar Presidente. Para o saudoso Mestre, nesse 
caso não haveria reeleição, mas sim eleição para 
um novo, cargo, o que não estava vedado pela nor
ma em pauta. (Cf. Comentários à Constituição de 
1967 com a Emenda nº 1, de 1969, Ed. Revista dos 
Tribunais, 2º edição, Tomo 11, p. 604) , 

23. Em sentido diverso comeniou Manoel Gon
çalves Ferreira Filho: 

"Cuidou a Emenda nº 1 de estabelecer, 
também, a duração do mandato dos mem
bros que compõem as Mesas das Casas do 
Congresso. Esse mandato será de dois 
anos. 

Por outro lado, timbra em proibir a ree
leição. Note-se que veda a reeleição para 

. membro da Mesa. Dessa forma, não permite 
que um membro da Mesa, por exemplo o 
Vice-Presidente, seja eleito, findos os dois 

anos, para Presidente, visto que estará sen
do reeleito membro da Mesa.· (Comentários 
à Constituição Brasileira, Vol. 1, Ed. Saraiva, 
2ª edição, 1977) 

24. Cabe ainda registrar que Miguel Reale re
conhecia que as duas interpretações acima anota
das eram razoáveis, muito embora se inclinasse pela 
segunda. (Cf. Consulta S/Nº, de 1980, Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, 
Diário do Congresso Nacional, Sessão I, de 27 de 
novembro de 1980, p. 15133) 

25. Na prática a segunda posição prevaleceu, 
tendo sido entendido que vedação de reeleição al
cançava qualquer cargo, na mesma legislatura, inter
pretação essa construída da análise do dispositivo 
constitucional em tela combinada com o art, 13, § 52, 
do Regimento da Câmara dos Deputados então em vi
gor (Resolução nº 30, de 1972), que assim dispunha: 

"Art. 13. 

§ 5º.o mandato dos membros da Mesa 
é de dois anos, proibida a reeleição para 
qualquer dos cargos na mesma Legislatura." 

(Cf. Consulta SINº, de 1980, Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, 
Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 27 de 
novembro de 1980). 

" 26. Posteriormente surgiu a questão de se a 
vedação de reeleição alcançaria apenas a legislatura 
corrente ou se também se aplicaria na passagem de 
uma legislatura para outra. A dúvida surgiu quando o 
Deputado Ulysses Guimarães, Presidente no perío
do de 1985/1987 postulou novamente o mesmo car
go para o período 1987/1989. 

27, O entendimento que então prevaleceu fOi o 
de que os membros da Mesa que estivessem con
cluindo os seus mandatos no segundo período da le
gislatura poderiam ser eleitos novamente, na legisla
tura seguinte, para os mesmos cargos por eles ocu- ' 
pados. Isso porque, a rigor, não haveria reeleição, 
mas nova eleição, devido à renovação de legislatura. 
Dessa forma, o Deputado Ulysses Guimarães foi 
Presidente da Câmara dos Deputados por dois perío
dos consecutivos, porém em legislaturas diferentes, 

D) A interpretação do preceito contido do § 4º do 
art. 57 da Constituição de 1988 

28. Chegamos, pois, à Constituição de 1988. 
Vejamos, de início, o que diz o seu art. 57, § 4º: 

'Art. 57. 



15298 Sábado 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 1998 

§ 42 Cada uma das Casas reunir-se-á 
em sessões preparatórias, a partir de 12 de 
fevereiro, no primeiro ano da legislatura, 
para a posse de seus membros e eleição 
das respectivas Mesas, para mandato de 
dois anos, vedada a recondução para o 
mesmo cargo na eleição imediatamente sub
seqüente." 

29. Assim, a cada início de legislatura,.o Sena
do Federal e a Câmara dos Deputados deverão se 
reunir, a partir de1º de fevereiro, para dar posse aos 
seus membros e eleger as respectivas Mesas direto
ras. Até aqui,segundo nos parece, o texto não pro
voca dúvida, não sendo necessário esforço interpre
tativo maior para que seja alcançado o seu sentido. 

30. No entanto, a expressão final vedada a re
condução para o mesmo cargo no período imediata
mente subseqüente gera pelo menos uma dúvida 
importante. De fato, a vedação. de recondução 
abrange apenas o segundo período da legislatura? 
Ou também se aplica na passagem de uma legisla
tura para outra? 

31. Tomada a expressão final (sublinhada) iso
ladamente, parece-nos que, de fato, ela veda a re
condução de membro da Mesa de qualquer das Ca
sas do Congresso Nacional para período imediata
mente posterior, qualquer que seja ele. 

Contudo, como é sabido, não se procede a in
terpretação de preceptivo legal, de natureza consti
tucional ou não, analisando-se isoladamente, os pe
ríodos ou trechos que o compõem. 

32. Com efeito, para se desvelar o sentido de 
qualquer trecho de preceptivo legal, há que relacio
ná-lo com as demais partes que compõem o precep
tivo, examinando-a no contexto em que está inseri
do, bem como relacionando-o - como um todo -
com os demais que compõem o diploma legal. Para 
tanto, se faz uso dos métodos gramatical e sistemá
tico de interpretação, em que se parte do pressupos
to de que a lei é um sistema de tennos e normas que 
necessariamente se.re,lacionam e se co~dicionam .. 

33. Dito isto, voltemos à expressão final do nor
mativo em tela: "vedada a recondução para o mes
mo cargo no período imediatameF'!te subseqüente". 
A expressão "imediatamerite subseqüe'nte;' evoca à' 
idéia de tempo: a palavra imediatamente-é. advérbi,o 
de tempo e o adjetivo subseqüeflte, segundo o Di
cionário Aurélio,~ignificá'oq(Je:'siJbsegúe'no tem" 
po ou no lugar; imediato, ulterior, seguinte (cf. Novo, 
Dicionário da Língua Portugu'esa, 1ª edição,'7ª im~ 
pressão). ' . o·,. q. '.: , 

34. Nesse ponto exsurge a indagação: períOdO 
imediatamente subseqüente a quê? De certo, a ou
tro período transcorrido anteriormente. Mas anterior
mente quando? 

35. Para responder a essa segunda interroga
ção devemos seguir o que foi dito no item 32 acima, 
ou seja, há que relacionar a expressão em foco com 
as demais o partes que compõem o perceptivo. No 
caso, vejamos novamente o que diz a parte inicial do 
dispositivo em pauta: "Cada uma das Casas reunir
se-á em sessões preparatórias, a partir de 1 º de fe
vereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse 
de seus membros e eleição das respectivas Mesas, 
para mandato de dois Éinos' . Respondendo, pois, à 
segunda das indagações postas no item imediata
mente anterior, período trai iscorrido anteriormente, 
no contexto do § 42 do art. 57 da Constituição Fe
deral, é o que alcança os dois primeiros anos da le
gislatura. 

36. Assim, quando a expressão final do § 42 do 
art. 57 da Constituição Federal veda a recondução 
de membro da Mesa para o mesmo cargo no perio
do imediatamente subseqüente ela está vedando a 
recondução .:!d membro da Mesa eleito no primeiro 
ano da legislatura para o período que se inicia no 
terceiro ano da legislatura. 

37. Isso porque eleição subseqüente à ocorrida 
no primeiro ano da legislatura é a eleição que ocorre 
no terceiro ano da legislatura, pois conforme dita o 
normativo de que tratamos, o período de mandato 
das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal é de dois anos. Assim, há dois períodos de 
mandato para as Mesas Diretoras das Casas do 
Congresso Nacional durante cada legislatura: um 
primeiro, que se inicia no primeiro ano da legislatura; 
e um segundo, que se inicia no terceiro ano da legis
latura. Sobre esse último período incide a vedação 
contida no § 4º do art. 57 da lei Maior, in fine. 

38. Por outro lado, não se pode olvidar que a 
expressão final do § 4º do art. 57 da lei Maior "veda
da a recondução para o mesmo cargo no período 
imediatamente subseqüente" configura uma restri
ção de direito e as restrições de direito (em especial 
as que dizem respeito a inelegibilidades) devem ser 
interpretadas restritivamente e não, extensivamente. 

39. Ademais, há que rememorar a tese que 
embasou a nova eleição doo,qeputado Ulysses Gui
marães à Presidência da Câmara dos Deputados 
em 1987 e que guarda relação com a tese esposada 
por Pontes de ,Miranda (cf. item 22 acima) por oca
sião dà controvérsia sobre a interpretação da alínea f 

'\ do parágrafo único do art. 30,da Emenda nº 1, de 
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1969: a vedação de reeleição de membro da mesa 
alcança apenas o segundo período da legislatura, 
pois no caso de passàgem de uma legislatura para 
outra não se teria propriamente reeleição, mas nova 
eleição. ' 

40. Por conseguinte, so, 10S da opinião de que 
a vedação de recondução de membro da Mesa esta
belecida pelo art. 57; § 4º, do estatuto Supremo, 
deve ser entendida restritivamente, ou seja, como 
abrangendo apenas o segundo período da legislatu-: 
ra, não alcançando leg'islatura que se inicia. ' 

41. A propósito cabe distinguir legislatura e 
mandato parlamentar, algumas vezes equivocada
mente tidos como sinôn'imos. 

Legislatura pode ser definida como o período 
entre duas eleições gerais no qual são realizadas as 
sessões parlamentar'e's:' Já mandato parlamentar é 
a delegação concedida pelos cidadãos aos seus 
representantes junto ao parlamento por período de
terminado. 

42. A Constituição' Federal de 1988, no pará
grafo único do art. 44; que abre o Capítulo referente 
ao Poder Legislativo; 'fixa a legislatura em quatro 
anos. Assim, tomando' por base a que se iniciou em 
1826, estamos na 50ª 'Legislatura, que se encerrará 
em 31 do ano vindourà~ Em 1º de fevereiro do ano 
vindouro se iniciará a 51~ Legislatura. , 

Por outro lado, o mandato dos Senadores é de " 
oito anos (art.46, § 1 º, da CF). Logo, o mandato se
natorial abrange duas, legislaturas: 

43. Retornandci,à, questãofondamental desta: 
consulta e que diz respeito à interpretação do precei
to do § 4º do art. 57 ,da: Constituição Federal, temos 
que registrar que quàrito a ela não há unanimidade 
entre os doutrinadores> ' , 

Destarte, o douto'Constitucionalista José Afon
so da Silva enfrenta as~im o problêma: 

"A exigêr:itiada autonomia das Câma- ' 
ras Legislativas'i'mpôe sejam seus órgãos di
retores compostos de membros pertencen~ 
tes a seus qua'dros e eleitos pelos seus pa
res. Isso é urTr pliridpio geral da organização' 
do Poder LegiSlativo que, entre nós, sempre 
foi' seguido, consoante consta agora do 
art; 57, § 4º,qu~consagraas primeiras pro~ 
vidências, no. ú,íçio 'de cad~ legislatura, de 
orçianização iri't~rria do Congresso Nacio'nal, 
aoêstatuir que'~&àda uma das Casasse reu
niráem sessõê$}reparatórias, a partir de 112 

de .févereiro, no'primeiro ano da legisla'tura, ' 
pará> possi('de ,'seus membros e eleição 

das respectivas Mesas, "para mandato de 
dois anos, vedada a, recondução para o 
mesmo cargo na eleição imediatamente sub
seqüente, Corta-se aí a controvérsia que 
medrou'com base na Constituição revogada, 
que vedava a reeleição sem mencionar para 
onde, o que a"nós sempre pareceu, pelos 
princípios, que reeleição significa recondu
ção ao mesmo cargo para o qual se elegeu 
- logo,·a proibição~se rêferia ao cargo ocu
pado anteriormente. Não foi a tese que pre
valeceu, por entender;se Que estava proibi
da recondução a qualquer cargo da Mesa. 
Com o texto agora em vigor está claro que o 
Presidente não pode pleitear sua recondu
ção ao mesmo cargo, mas pode, por exem
plo, para Vice-Presidente; enquanto este 
pode eleger-se Presidente ou Secretário e 
esta a qualquer daqueles: (Cursa de Direito 
Constitucional Positivo, Malheiros Edito
res, 131 edição, 1997,"pp. A851486.) (Grifo 
no originaL)' - " :; " .' , 

45. E, concluindo à sua lição, remata o ilustre 
professor: ., , , 

"Fica a QU,estão d.e saber, se isso só 
vale dentroc!a mesma ',Iegislatura, ou se 
também se apli(;él na passagem de uma 
para outra. O texto proíbE!' recôndução para 
o mesmo cargo na eleição imediatamente 
subseqüente; pa~ nós. iSsq~ignifica, tam
bém, proibirEi i'êeleiÇâô~Qe membros da últi
ma Mesa de' umalegislátLÍra para a primeira 
da seguinte." (Curso ~'"de'DlréitoConstitu
cional Positivo, MaJ~iros Editores,13ª edi
ção, 1997, p. 486:)'(Grifo nooriginal;subli: 
nhamento nosso.V' . 

46; Já o nã,o.menós douto 'constitucionalista 
Celso. Bastos tem .entendirnentp, diferente sobre' a 
matéri,e" Diz. eSse ilustre p~o,e~sor :emparecer que 
proferiu: '. fo' • , . 

•. ": .":I!, .... '. -.1> 

• A leitura .afoita do texto acima transcri-
to permiteainteligên~ia~segundoa qual a 
expressão 'vedaçla a recondução para o 
mesmo cargo.na.e~eJção~imé~iátamente sub
seqüente' estaria á proibir a'recondução do 
parlamentar • consecutivamente, . vale dizer, 
não poder.ia ,e~ .ieca,ndidatar-seao cargo 
toda vez <lue tiveSse terminado de exercer' o 
mesmo. <, 

A teleologia do . pa,rágrafo mencionado . 
não vai à esSé Polito. Ela restringe-se a re-... - '"'"' .......... . 

. ~. 
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guiar o direito de eleição dentro de uma latura e também de membros da segunda Mesa de 
mesma legislatura, o que fica claro pela par- uma legislatura para a primeira da seguinte. 
te inicial do parágrafo, que fixa a data de pri- 49. A importância do que pode parecer um de-
meiro de fevereiro do primeiro ano da legis- talhe está em que se nos afigura que o uso do termo 
latura como momento para a eleição das também, no contexio, sinaliza uma interpretação ex-
Mesas da Câmara e do Senado. tens:v'a da vedação contida no § 4º do art. 57 da Lei 

Findo o prazo de dois anos contados a 
partir desta data é que surge a possibilidade 
de recondução, tanto para os cargos das 
Mesas da Câmara como do Senado. E são 
estas as reconduções proibidas pelo texio 
sob comento. Findos os dois anos, encerra
se a legislatura e,conseqüentemente a re
gulação do parágrafo quarto, que nada dis
põe que uiirapCisse a mesma legislatura, 
uma vez que cada início seu equivale a um 

. período inteiramente novo na vida congres-
sual, e sobretudo na vida profissional de to
dos os parlamentares." 

47. E, falando especificamente sobre o Sena
do, leciona o ilustre mestre: 

"Até mesmo no Senado tal ocorre, com 
a única diferença de que o mandato senato
rial dá direito à permanência em duas legis
laturas consecutivas. Mas ainda aqui está 
presente a ruptura representada pela mu
dança de legislatura, o que significa dizer 
que o Senador pode ocupar um cargo na 
Mesa na primeira legislatura do seu manda
to, e um segundo durante o exercício da se
gunda legislatura, ainda que, temporalmente 
falando, haja uma consecução no desempe
nho das suas funções, no caso de a ocupa
ção do mesmo cargo da Mesa se der na se
gunda metade da primeira legislatura e na 
primeira metade da seguinte. Não é desta 
hipótese que o parágrafo quarto cuida. Ele 
não leva em conta as reconduções quando 
estas se dão em legislaturas diferentes." 

48. Quanto à interpretação do douto Professor 
José Afonso da Silva, devemos chamar a atenção 
para o fato de que, quando diz que o § 4º do art. 57 
da Lei Maior também proíbe a reeleição de membros 
da última Mesa de uma legislatura para a primeira 
da seguinte, o ilustre Mestre pressupõe uma propo
sição anterior, ainda que implícita. Essa proposição 
anterior diria respf .. ~o à vedação de reeleição no se
gundo período da legislatura. Ou seja, para o douto 
Mestre, há vedação de reeleição de membros da pri
meira Mesa para a segunda dentro da mesma legis-

MaiC':-, do que, com as devidas vênias, discordamos. 
Segundo nos parece, a interpretação restrita adota
da pelo Professor Celso Bastos é mais adequada à 
espécie em questão, conforme expusemos acima 
(item 38). 

E) Os Regimentos I,nternos da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal em vigor 

50. Vejamos, agora, como·os regimentos inter
nos das Casas do Congresso Nacional tratam o as
sunto em apreço. Isso, porque a doutrina entende 
que cabe ao regimento intérno de cada Casa inte
grar a norma constitucional que dispõe sobre eleição 
para as respectivas Mesas. (Cf. Consulta S/Nº, de 
1980, Comissão de Constituição e Justiça da Câma
ra dos Deputados, Diário do Congresso Nacional, 
Seção I, de 21 de Novembro de 1980.) 

51. Quanto a isso, parece-nos que tanto o Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados como o 
do Senado Federal não intentam ampliar a vedação 
de que ora tratamos. A Carta regimental da Câmara 
(Resolução nº 17, de 1989), na verdade, não consi
'Ar: ....•. ~ução a eleição para o mesmo cargo em 
legislatura diferentes, ainda que sucessiv~. 

"Art. 5º Na segunda sessão preparató
ria da primeira sessão legislativa de cada le
gislatura, às quinze horas do dia 2 de feve
reiro, sempre que possível sob a direção da 
Mesa da sessão anterior, realizar-se-á elei
ção do Presidente, dos demais membros da 
Mesa e dos Suplentes de Secretários, para 
mandato de dois anos, vedada a recondu
ção para o mesmo cargo na eleição imedia
tamente subseqüente. 

§ 1 º Não se considera recondução a 
eleição para o mesmo cargo em legislaturas 
diferentes, ainda que sucessivas." 

52. Destarte, o texio da Câmara dos Deputados 
positiva a interpretação adotada por ocasião da nova 
eleição do Deputado Ulysses Guimarães à Presidên
cia daquela Casa em 1987. 

53. No que se refere ao Regimento Interno do 
Senado Federal (Resolução nº 93, de 1970, com al
teração decorrentes de resoluções posteriores), o 
seu art. 59, caput, repete, quase ipsisJitteris, a ex
pressão final do texio constitucional: . i"; , . 
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"Art. 59. Os membros da Mesa serão 
eleitos para mandato de dois anos, vedada 
a reeleição para o período imediatamente 

,~ subseqüente.", 

54. A diferença está na troca do termo constitu
cional recondução por reeleição e a não-ressalva da 
possibilidade de reeleiçãe:> para os mesmos carg()s. 

55. Por outro lado, ao apenas repetir quase li
teralmente o preceptivo constitucional em questão, a 
Carta regimental do Senado Federal torna legítima a 
conclusão de que não pretende ampliar a vedação 
contida naquele. 

56. Ademais, diante do texto do art. 49 do Re
gimento Intemo do Senado cabe a tese já referida 
acima: vedação de reeleição de membro da mesa al
cança apenas o segundo período da legislatura, pois 
no caso de renovação de legislatura não se teria 
propriamente reeleição, mas nova eleição. 

F) Um parêntesis: a inversão de pressuposto 
doutrinário de Geraldo Ataliba 

57. Ainda sob a égide da Emenda nº 1, de 
1969, o saudoso publicista Geraldo Ataliba publicou 
ensaio sobre o tema, em que tratou das razões dou
trinárias que, segundo entendia, impediam a reelei
ção de membro da Mesa, para o mesmo ou para ou
tro cargo. 

Assim, de acordo<::om o Mestre paulista, a 
proibição de reeleição decorria do princípio republi
cano, que impõe a periodicidade dos mandatos. 

58. Esgrimindo a sua arguta inteligência, lecio
nava Geraldo Ataliba: 

'Nota-se, no: nosso sistema, que os 
mandatos de natureza legislativa são sem
pre renováveis,mediante periódica consulta 
ao eleitorado. Doutro lado, não se consente 
o mesmo aos mandatos executivos. Estes 
não comportam; para o período imediata
mente subseqÜente, reeleição. Não há, no 
nosso direito c.onstitucional, possibilidade 
de reeleição pa(a o exercício de cargos 
executivos. 

Evidente que essa diferença de trata
mento sistemático entre as funções executi
vas e legislativas se dá exatamente em fun
ção da soma de poderes C0ncretos que a 
Constituição põe nas mãos dos legisladores. 
No Brasil, a alternância dos cargos de natu
rezá, executiva e: peremptória, absoluta"; , ca
tegórica e irremissível. Assim, a peri
odicidade, em funções puramente legislati-

vas, admite a reeleição; nas funções execu
tivas implica necessariamente altemância. 

Ora, a função de membro das Mesas 
das Casas Legislativas é função de natureza 
executiva. Não é função legislativa. É função 
de direção, supervisão, polícia, administra
ção e execução. Em tudo e por tudo, se afi
gura função executiva e administrativa. 

59. E concluindo o seu brilhante raciocínio, re
matava Geraldo Ataliba: 

O critério, pois, informativo do procedi
mento hermeneutico a ser adotado há de 
ser consentâneo com essa diretriz tão nitida
mente traçada. 

É sabido que todos os preceitos conti
dos na Constituição fixam os limites de efi
cácia e a própria dimensão dos princípios. 
Desta forma, não podem ser interpretados 
de modo que contrarie a direção por eles 
apontada. As simples regras sublinham, en
fatizam, denotam os princípios. Em outras 
palavras: a nenhum intérprete é lícito chegar 
a resultado de nenhum trabalho exegético 
que termine por negar ou contrariar a dire
ção apontada pelos princípios. 

Portanto, parece-nos ser muito mais 
consonante com as exigências do princípio 
republicano a interpretação que postula a al
ternância cabal e completa no que diz res
peito à Mesa do Congresso, do que qual
quer outra solução. Não podem ser interpre
tàdas em 'sentido' (Recasens Siches) inver
so. (Reeleição das Mesas do Congresso. 
Revista de Informação Legislativa nº 69, 
jan.lmar. 1981, p. 53) 

60. Sem embargo da lição do saudoso mestre 
do Direito Público, há que se observar o seguinte. 
Com a adoção da Emenda Constitucional nº 16 à 
Constituição de 1988,0 pressuposto central da argu
mentação de Geraldo Ataliba contra a possibilidade 
de reeleição de membro de Mesa da Casa Legislati
va (a irreelegibilidade das funções executivas) se in
verteu. 

, 61. Com efeito, como sabemos, a Emenda 
Constitucional nº 16, de 1997, inscreveu em nosso 
Direito Constitucional a possibilidade de reeleição 
para os Chefes do Poder Executivo, afastando a 
cláusula da irreelegibilidade que sempre vigorou em 
nossa, República. 

62. Ora, se, corilo ensinou Geraldo Ataliba, o ' 
critério informativo do procedimento hermenêutico a ' 

,lil .. "",,. li," 
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ser adotado há de ser consentâneo com a diretriz da Emenda n2 1, de 1969, que deveria ter aplicação 
traçada, uma vez que o nosso sistema republicano obrigatória nos Estados, por configurar prinCípio re-
não mais impede a reeleição dos .titulares do Poder publicano essencial, na linha do trabalho do Profes-
Executivo, não há mais razão doutrinária que vede a sor Geraldo Ataliba, citado acima. 
possibilidade de .reeleição de membro de Mesa de 67. Naquela assentada, ocorrida em 1986, o 
Casa Legislativa, pois "a função de membro das Me- Pretório Excelso julgou improcedente/a repre-
sas das Casas Legislativas é função de natureza sentação em questão, rejeitando a tes!3,'de que a re-
executiva. Não é função legislativa. É função de dire- ferida norma se incluía entre os prim;ípios republica-
ção, supervisão, polícia, administração e execução. nos essenciais a que os" EstadoS devessem obe-
Em tudo e por tudo, se afigura função executiva e diência compulsória (cf. Revista Trimestral de Ju-
administrativa". risprudência do STF, 119/03; pp. 964 a 980). 

63. Dessa forma, com a Emenda n2 16/97, o . 68. A importância déssa decisão para o caso 
sentido inverso a que fazia referência Geraldo Atali- de que cuidamos está em que, de acordo com o en-
ba (cf. item 59), por assim dizer, se inverteu, ou seja, tendimento da nossa Corte Constitucional, norma 
ainda nas palavras do saudoso Mestre, se é sabido que trata da eleição de Mesa de Casa Legislativa, 
que os preceitos contidos na Constituição não po- ainda que constitucionalizada, não pode ser conside-
dem ser interpretados de modo que contrarie a dire- rada como nórma decorrente de princípio magno es-
ção por eles apontada, uma vez que o preceito cons- tabelecido;' mas, antes, norma regimental elevada ao 
titucional da irreelegibilidade cedeu lugar ao preceito status constitucional. 
da reelegibilidade das funções executivas e, de outra / 69. A propósito, esclareça-se, já no regime da 
parte, como a função de membro das Mesas das C6nstituição Federal de 1988, o Supremo Tribunal 

. Casas Legislativas é função de niltureza executiva, " Federal ,apreciou pelo menos duas Ações Diretas de 
é lícito concluir que não cabe mais esgrimir o argu- 'Inconstitucionalidade de dispositivos de Constituições 
mento da irreelegibilidade das funções executivas Estaduais que facultam a reeleição, em qualquer hi-
como impedimento à reeleição para a Mesa da Casa pótese, de membro de Mesa de Assembléia Legisla-
Legislativa. Contrario sensu, o preceito da reelegi- tiva. Ambas foram igualmente declaradas indeferidas 
bilidade daquelas - agora vigorando - labora em, sob o mesmo fundamento da decisão da adotada na 
prol da reelegibilidade para essa última. . Representação nº 1.245-RN (cf. ADIM n2 792-RJ e 

G) A jurisprudência do Supremo l:ribunal Federal ADIN nº 793-RO). Ou seja, os Estados têm auto no-
64. Por fim, algumas palavras sobre a jurispru- mia para seguir ou não o,estabelecido no § 4º do 

dência pertinente ao assunto em pauta. Primeiro art. 57 da Lei Maior. . . 
v_J. conforme a pesquisa que empreen<ilemo.s,;não há ju- 70. Por outro lado,' e importante ressaltar aqui 

risprudência que trate especificamente do alcance a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vai no 
da vedação de recondução de membro de Mesa das sentido de que interpretação de norma regimental 
Casas do Congre~so' Nacional insçrita no § 4º do que trata de matéria interna corporis se esgota no 
art. 57 da Lei Maior, como também não encontramos âmbito da Casa Legislativ,a respectiva (vg. Mandado 
jurisprudência específica que trate dO,alcance da ve,' de Segurança Dº 20.47t-DF). 
dação contida na alínea f .do parágrafQ, único d9' . 
art. 30 da Emenda nº 1, de 196.9. ' , H) Conclusão',' 

65. Não obstante, sobre esse 'Último dispositivo, ; Enfim, como conclu~ãb de todo o exposto, res-
devemos fazer referência à Representação'nº 1.245 pondemos obj~tivamen!e à questão posta na pre-

/ - RN, que argüiu no Supremo Tribunal Federal a in-", sente consulta' nos temios seguintes: 
/ constitucionalidilde de dispositivo, do R.egimento In~ , . Quandoá expressãq íinal do § 4º do art. 57 da 

terno da Assembléia Legislativa,d9 Rio,Ç3rélnde do, . Constituição ,~ederal (assini também a do caput do 
Norte, que dispuf1ha,nosentido d~ que ,~;eleição de art. 59 do Regimento Interno do Senado Federal) 
membro da, Mesa ,da Assel1)Ql,éia.para c,argo diverso,' 'ved~, a recon.dução de'Jl)embro da Mesa para o 

, do .ocupado por ele, na ele,ição~ seguinte, implicava . mesmo cargo, no períqao' imediatamente subse-
reeleição. , , ,. , ,.' ,..,',' quente, elae"tá vedanc~o'?l reconduç~o de membro 

66. O argumento do~ntão Procurador·Geral da : da ,Mesa eleito no primeiro ano da legislatura para o 
República, dlustre.Professor'lnocêncio. MártireS Coe-, . ,pé~(ódo que:~e inicia no i;tceiro ano.'~a legislatura. 
lho, estava ancorado na ,tese ,de que o,ref.erido dis- ,c" Outrossim, aquela expressão configura uma 
positivo infringia a,alíneaf dO,Pilrágrafo ,úniço po art. 30;;esl{içâo de ,~ireito e re~tr.ições de di,ie~o (em espe-
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cial as que dizem respeito a inelegibilidades) devem 
ser interpretadas restritivamente e não eXtensiva
mente. ". 

Portanto, é possível a escolha dos atuais mem
bros da Mesa do Senado Federal, para os mesmos 
cargos por eles ora ocupados, na eleiçã6 prevista 
para fevereiro do ano vindouro. " 

Sala da Comissão, 4 de novembro de 1998. -
Bernardo Cabral, Presidente - Lúcio Alcântara, 
Relator - Romero Jucá - José Agripino - Jeffer
son Péres - Romeu Tuma - Esperidião Amin -
Francelino Pereira - Ney Suassuna - Sérgio Ma
chado - Roberto Freire (vencido) - Antonio Car
los Valadares - José Eduardo Dutra (vencido) -
Elcio Alvares - Djalma Bessa. " " 

o SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expe-
diente lido vai à publicação. . 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presi
dência recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, o Ofício nº S/81, de 1998 (nº 224/98, na ori
gem), de 4 do corrente, encaminhando, para os fins 
previstos no art. 52, inciso X, da Constituição Federal, 
cópia do Ato das Disposições Transitórias da lei Or
gânica do Município do Rio de Janeiro, de 5 de abril 
de 1990, bem como do parecer da Procuradoria-Ge
rai da República, da certidão de trânsito em julgado, 
do acórdão e da versão do registro taquigráfico do 
julgamento proferido por aquela Corte nos autos do 
Recurso Extraordinário nº 187.142, o qual declarou a 
inconstitucionalidade "dos artigos 25, 27 e parágra
fos, do Ato das Disposições ,Transitórias da lei Or
gânica do Município do Rio de Janeiro. 

O expediente vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presi
dência comunica ao Plenário que constarão da Or
dem do Dia da sessão do Congresso Nacional da 
próxima terça-feira, dia 10 de novembro, os Projetos 
de lei nºs 29, de 1998-CN, que "Autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União cré
dito suplementar até o limite de R$237.475,OO (du
zentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e 
cinco reais), em favor do Ministério do Planejamento 
e Orçamento, para reforço de dotação consignada 
no vigente orçamento", e 37, de 1998-CN, que "Au
toriza o Poder Executivo a abrifaos Orçamentos Fis
cal e da Seguridade" Social da União, em favor de di
versos" órgãos do Poder Judiciário, crédito suple
mentarno valor global de R$15.235.589,OO (quinze 
milhões: duzentos' e trinta e cinco mil, quinhentos e 
oitenta·;é nove reais), para os· fins que especifica", 

devidamente instruídos com pareceres da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 
nº S/82, de 1998 (nº 3.049/98, na origem), de 5 do 
corrente, encaminhando parecer daquele órgão a 
respeito da· solicitação do Governo do Estado de 
Santa Catarina acerca da operação de crédito ba
seada no contrato de abertura de crédito, celebrado 
em 31 de março de 1998, entre a União e o Estado 
de Santa Catarina, no valor de trezentos e onze mi
lhões, novecentos e sete mil reais, cujos recursos 
serão destinados ao saneamento e capitaliZação do 
Banco do Estado de Santa Catarina S.A. - BESC, 
do BESC S.A. Crédito Imobiliário - BESCRI, e do 
Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Ca
tarina S.A. - BADESC, no âmbito do Programa 
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos 
Estados. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos, que terá o prazo de quinze dias para sua 
apreciação, nos termos do art. 42 da Resolução nº 78, 
de 1998. " 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presi
dência comunica ao Plenário que, no dia 11 de 
agosto passado, recebeu do Presidente do Ban
co Central do Brasil o Oficio nº S/72, de 1998 
(nº 2.154/98, na origem) de 10 de agosto último, 
encaminhando a Nota Técnica DEDIPIDIARE-981006, 
referente à solicitação do Banco do Brasil, na quali
dade de agente financeiro do Tesouro Nacional -
União, para contratar operação de crédito com o Go
vemo do Estado do Rio de Janeiro, no valor total de 
duzentos e noventa e seis milhões, duzentos e vinte 
e um mil e setenta reais, cujos recursos serão desti
nados ao ressarcimento de até oitenta por cento das 
perdas líqüidas imputadas ao Estado no exercício 
fiscal de 1998, decorrentes da aplicação da Lei nº 9.424, 
de 24 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério -
FUNDEF. 

Naquele Ofício, o Banco Central do Brasil es
clareceu que, ao analisar o referido pleito, deparou-
se com aparente conflito existente entre a Medida 
Provisória nº 1.688-2, de 1998, que é permissiva de 
empréstimo de natureza urgente e relevante tenden-
te a suprir os Estados e o Distrito Federal de recur-
sos para fazer frente a perdas ocorridas já no 
exercício de 1998 em decorrência da aplicação da 
lei nº 9.424/96, e a Resolução nº 78, de 1998, do 
Senado Federal, que impede a contratação de oP/' 


