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APRESENTAÇÃO

Em 1995,  quando a Assembléia Legislativa de Minas Gerais estava sob a presidência do nobre
Deputado Agostinho Patrús, foi constituída, em função de requerimento do Deputado Sebastião Navarro
Vieira, uma Comissão Especial para estudar o impacto do MERCOSUL no Estado. Com  ela, o fenômeno
universal da globalização econômica entrava oficialmente no rol das preocupações do Parlamento minei-
ro. Em outubro, a Comissão, presidida pelo Deputado José Maria Barros e tendo como relatora a
Deputada Elbe Brandão, encerrou os trabalhos. Entre as propostas incluídas no relatório final, estava a
de que a Assembléia elaborasse glossários bilíngües, com os principais termos usados pelos parlamenta-
res em seu dia-a-dia, conforme requerimento apresentado pela própria Deputada relatora Elbe Brandão.
Tais glossários seriam valiosos instrumentos colocados nas mãos de quantos, a exemplo de Deputados,
empresários e lideranças da sociedade civil, necessitassem manter contatos freqüentes com instituições
legislativas não só de países do MERCOSUL mas também de integrantes de outros blocos econômicos.

Por uma feliz coincidência, nossa Escola do Legislativo estava empenhada em constituir um Nú-
cleo de Tradução para dar suporte às novas necessidades da Casa, envolvida num processo cada vez mais
intenso de intercâmbio com suas congêneres de outras nações. O primeiro grupo formado foi o de
tradutores de língua inglesa, que, não só se encarregou de traduzir cada verbete para o inglês, como
também de buscar uma definição do conceito em português, conforme mostra o primeiro volume desta
Coleção.

A urgência da matéria impossibilitou a constituição de um Núcleo de Tradução específico para a
língua espanhola, tarefa que a Escola do Legislativo ainda pretende implantar dado os desdobramentos
que se apresentam no horizonte do MERCOSUL.

Para executar esta tarefa, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais contratou o prof. Júlio Alberto
Diaz, professor adjunto de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto.
Agora, a Assembléia Legislativa tem a satisfação de colocar ao dispor dos parlamentares e do público em
geral o 20 volume da coleção de glossários, o qual será, com certeza, de grande utilidade para a aproxi-
mação entre as casas legislativas dos países que compõem o Mercosul e para o intercâmbio com o resto
do mundo.

Em nome do Poder que presidimos, expressamos nossos agradecimentos aos membros da
Comissão Especial sobre o MERCOSUL, ao professor Júlio Alberto Diaz, ao Núcleo de Tradução de
Língua Inglesa da Escola do Legislativo e a quantos tornaram possível esta obra.

Deputado Romeu Queiroz
Presidente
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ABREVIATURAS, SIGLAS E SINAIS CONVENCIONAIS ADOTADOS

(*) não foi encontrado termo específico corres-
pondente na terminologia parlamentar norte-
americana ou britânica;

a tradução literal objetiva a compreensão do
termo pelo usuário.

-a -ã -esa
morfemas indicadores de gênero

-s -es -is -ães -ãos -ões
morfemas indicadores de número

adic. informação adicional

adj. adjetivo

adv. advérbio

ALEMG Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais

AmE inglês americano (American English)

BRA informação ou uso restrito ao Brasil

BrE inglês britânico (British English)

2g. comum de dois gêneros

elog. elogioso

ESC informação ou uso restrito à Escócia

EUA informação ou uso restrito aos Estados Unidos

ext. por extensão

f. feminino

fig. sentido figurado

fml. uso formal

GBR informação ou uso restrito à Grã-Bretanha

inf. uso informal

ING informação ou uso restrito à Inglaterra

jur. uso jurídico

m. masculino

maiúsc. só usado com maiúscula

pej. sentido pejorativo ou depreciativo

p1. só usado no plural

pref. prefixo

raro uso raro

s. substantivo

sing. só usado no singular

tb. também

v.tb. ver também

v. verbo

ver ver

obs: os exemplos em português aparecem em itáli-
co, seguidos da versão em inglês entre colchetes.
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abstenção (s.f. -ões). 1. ação ou efeito de deixar de
votar. 2. não comparecimento à eleição.
abstención. v.tb. votação.

BRA: No Congresso Nacional, a abstenção equivale
ao voto em branco; nos casos em que a votação
exige quorum qualificado, estes votos não são
computados para a decisão final.

abster<-se> (v.). abstenerse.

ação (s. f. -ões). jur.faculdade de invocar o poder
jurisdicional do Estado para fazer valer um direi-
to que se julga ter. acción. v.tb. processo.

aclamação (s. f. -ões). demonstração de aprovação
por meio de aplausos ou outra expressão sono-
ra. aclamación. v.tb. votação.

aclamar (v.). aclamar.

acordo (s. m. -s). ajuste, convenção ou contrato,
verbal ou escrito, expresso ou tácito, estabeleci-
do entre duas ou mais partes, expresando a von-
tade comum das mesmas. acuerdo, convenio,
contrato, tratado. v.tb. composição, contrato,
convênio, tratado.

acordo de lideranças. acordo feito entre os re-
presentantes de uma bancada parlamentar numa
assembéia. acuerdo de líderes.

administração (s. f. -ões). 1. gestão de negócios
públicos ou particulares. administración. 2. pe-
ríodo de um governo, especialmente de um par-
tido ou governante em particular.
administración, gobierno. v.tb. governo.

administração pública. 1. conjunto de entidades e
órgãos administrativos integrantes do Poder Exe-
cutivo. administración pública 2. governo.
Administración, gobierno. administração pú-
blica direta [administración pública directa]; admi-
nistração pública indireta [adm inistración pública
indirecta].

administrar (v.). administrar, gobernar.

alínea (s. f. -s). parte de uma norma jurídica, resul-
tante do desdobramento dos incisos. (*) Nos
países do Mercosul não é usual desdobrar os
incisos, eventualmente podem ser usados núme-
ros. v.tb. Apêndice II.

alocação de verbas. asignación presupuestaria,
dotación presupuestaria. ver dotação orça-
mentária.

ambientalista (s. 2g. -s). aquele que trata de ou é
especialista em assuntos relacionados ao meio
ambiente. ambientalista v.tb. ecologia, meio
ambiente.

anais (s. m. pl.). registro de eventos, atividades, fa-
tos históricos, oficiais, científicos ou pessoais, or-
ganizado anual ou periodicamente. anales,
anuario, archivo. anais do Congresso [anales dei
Congreso]; um dos episódios mais desagradáveis na
história da política britânica [uno de los episodios
más desagradables en los anales de Ia política
britânica]. v.tb. arquivamento.

anexação (s. f. -ões). 1. reunião, incorporação de
proposições semelhantes em apenas uma pro-
posição. anexión, incorporación 2. tomada de
controle de um território; apropriação de um ter-
ritório pela força. anexión.

adic. Na ALEMG, quando determinada proposi-
ção legislativa guarda identidade ou semelhança
com outra já em tramitação, ela é anexada à pri-
meira apresentada.

anexar (v.). anexar.

anistia fiscal. perdão concedido pelo Estado dos
tributos, multas e juros devidos e não pagos pelo
contribuinte. amnistia fiscal. v.tb. imposto.

anteprojeto (s. m. -s). versão preliminar de uma
proposição, que deve ser ainda discutida e ajus-
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anterioridade
arquivar

tada antes de ser apresentada em plenário.
anteproyecto. v.tb. projeto.

anterioridade (s. f. -s). princípio legal segundo o
qual uma lei tem de ser anterior aos fatos e situa-
ções a que se refere e pretende regular.
anterioridad.

aparte (s. m. -s). interrupção breve que se faz a
um orador no meio do seu discurso, com o pro-
pósito de levantar indagações ou esclarecimen-
tos sobre o assunto em debate. interrupción.
v.tb. intervenção, pronunciamento.

apoiar (v.). 1. dar apoio a; amparar, patrocinar, sus-
tentar. apoyar. 2. aplaudir, favorecer, favorecer.

apoio (s. m. -s.). sustentáculo, base, suporte, sus-
tentação, proteção, aprovação. apoyo.

apreciação (s. f. sing.). 1. análise, exame, concei-
to, julgamento, opinião. 2. exame de matéria pelo
Plenário, envolvendo discussão e votação, a par-
tir de parecer, de natureza opinativa, ou relató-
rio, de natureza descritiva, emitido pelas comis-
sões pertinentes. apreciación, consideración,
estudio, análisis.

apreciação conclusiva das comissões. exame,
pelas comissões, de proposições que, nos casos
previstos no Regimento Interno, não necessitam
ir a Plenário para aprovação. apreciación final
de Ias comisiones. v.tb. comissão.

apreciar (v.). 1. avaliar, julgar, estimar, considerar.
estudiar, analizar, considerar, deliberar. 2. ad-
mirar, prezar, reconhecer as qualidades de algu-
ma coisa ou de alguém. apreciar.

apresentação (s. f. -ões). 1. exposição, mostra,
exibição. exposición, muestra, exhibición,
presentación. 2. ato de fazer uma pessoa co-
nhecer outra. presentación. 3. introdução de
um texto ou matéria para discussão. a. intro-
ducción, presentación. apresentação de um projeto
de lei [presentación de un proyecto]. b. a oposição
apresentou uma emenda ao projeto de lei [Ia oposición
presentó una enmienda ai proyecto de ley].

apresentar (v.). presentar, proponer,
introducir.aprovação (s. f. -ões). 1. tomada de
decisão que encerra a fase deliberativa no âmbi-
to do Poder Legislativo. 2. no processo legislativo,
tomada de decisão de comissão técnica relativa
ao parecer nela produzido sobre determinada
proposição.

aprovação (s. f. -ões) 1. ato ou efeito de acatar, con-
cordar. 2. tomada de decisão favorável a propo-
sição, que encerra a fase deliberativa no âmbito
do Poder Legislativo. 3. tomada de decisão favo-
rável de comissão técnica, relativamente ao pa-
recer nela produzido sobre determinada propo-
sição. aprobación.

aprovação por decurso de prazo. BRA: instituto
de processo legislativo existente na ordem jurídi-
ca vigente à época da Constituição de 967/69,
graças ao qual o Presidente da República podia
enviar ao Congresso Nacional projeto de lei so-
bre qualquer matéria, solicitando a sua aprecia-
ção em regime de urgência, num prazo de 45
dias, em sessão conjunta; decorrido o referido
prazo, sem deliberação, o projeto era conside-
rado aprovado. aprobación. aprovação tácita [
aprobación tácita]. v.tb. decurso de prazo, prazo.

aprovar (v.). aprobar.

arquivamento (s. m. -s). 1. conservação, manu-
tenção, guarda de papéis, documentos, regis-
tros, processos, etc. v.tb. anais. 2. suspensão
do andamento de um processo, inquérito ou
procedimento. archivamiento. v.tb.
desarquivamento. adic. Na ALEMG, toda a
documentação relativa ao processo legislativo
é arquivada ao final da tramitação, as proposi-
ções rejeitadas têm sua tramitação encerrada
e são arquivadas imediatamente. Ao final de
cada legislatura, também são arquivadas as pro-
posições apresentadas por membros do
Legislativo, não apreciadas até aquela data.

arquivar (v.). archivar.

12



artigo
avulso

artigo (s. m. -s). BR.A: a. parte de lei que enuncia
uma regra geral, substantiva. b. unidade básica
para a apresentação, divisão ou agrupamento de
assuntos de um texto normativo.

artigo (s.m. -s). BRA: a. parte de lei que enuncia uma
regra geral , substantiva. b. unidade básica para
apresentação, divisão ou agrupamento de assuntos
de um texto normativo, artículo. v.tb. Apêndice II.

Assembléia Constituinte, corpo de legisladores
com a função precípua de redigir ou alterar a
Constituição. Asamblea Constituyente. v.tb.
constituinte.

Assembléia Legislativa Estadual. parlamento es-
tadual. Asamblea Legislativa, Legislatura. v.tb.
Apêndice 1.

assessor (s. m. -es/f. -a -as). pessoa que dá assistên-
cia ou suporte profissional a outra; auxiliar ime-
diato. asistente, asesor. assessor de plenário
[asesor deI plenario]; assessor parlamentar [asesor
parlamentario].

assessorar (v.). asesorar.
assessoria (s. f. -s). assistência, suporte profissio-

nal. asesoraría. v.tb. consultoria.

ata (s. f. -s). 1. registro escrito no qual se relata o
que ocorreu numa reunião, convenção, congres-
so, etc. 2. registro escrito, em ordem cronológi-
ca, das atividades e procedimentos de uma Casa
Legislativa, acta ata minuciosa [acta detallada] ata
sucinta [acta resumida].

ato ad referendum. atividade ou ação da com-
petência de uma autoridade ou órgão da admi-
nistração, praticada por outrem através de de-
legação de competência, e que só se torna efi-
caz depois de homologada pelo delegante. acto
ad referendum.

audiência (s. f. -s). 1. oitiva; ato de receber alguém
a fim de ouvir o que este tem a dizer acerca de
determinado assunto. 2. jur. sessão em que o
magistrado atende ou ouve as partes, determi-

nando medidas sobre as mesmas questões. 3.
no âmbito legislativo, reunião com tais propósi-
tos. audiencia. v.tb. reunião. 4. público, platéia.
audiencia, platea. v.tb. público.

audiência pública, sessão marcada por uma auto-
ridade administrativa para atender a toda e qual-
quer pessoa que tenha algum pedido a fazer, al-
guma pretensão a resolver, ou alguma queixa a
dar. audiencia pública.

audiência pública regional. mecanismo de partici-
pação popular direta na definição de políticas pú-
blicas regionais, previsto na Constituição do Es-
tado de Minas Gerais; consiste em reunião de
comissão da ALEMG, com entidades da socieda-
de civil, para subsidiar o processo legislativo, so-
bretudo na elaboração da lei orçamentária.
(*)audiencia pública regional.

auditor (s. m. -es -a -as). aquele que realiza audito-
ria. auditor. v.tb. fiscal.

auditoria (s. f. -s). exame especializado das contas
de uma empresa ou órgão do governo.

auditoria. v.tb. fiscalização.

ausência (s. f. -s). afastamento, falta de compareci-
mento. ausencia. ausência sem permissão [ausencia
siri ausência com permissão [ausencia
con autorización, ausencia con permiso]; ausência
justificado [ausencia justificada]. v.tb. licença, quorum.

ausência justificada. ausência de um Deputado
durante uma reunião com motivo explicitado e
aceito pela Assembléia. ausencia justificada.

autor (s. m. -es -a -as). 1. criador; aquele que
produz uma obra artística ou literária, autor.
2. no âmbito legislativo, o parlamentar que
apresenta uma proposição, uma medida, etc.
autor. co-autor [coautor].

avulso (s. m. -s). publicação de proposição em
separado, contendo o texto e informações adi-
cionais. separado, suelto.
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bancada (s. f. -s). 1. agrupamento organizado dos
parlamentares de uma mesma representação par-
tidária, região ou grupo de interesses, bancada,
bioque. v.tb. partido.

bandeira (s. f. -s). 1. símbolo distintivo de uma na-
ção, agremiação esportiva, social ou política.
bandera. 2. idéia, lema ou divisa que orienta um
partido, um grupo ou uma pessoa. bandera. a
bandeira da liberdade [ia bandera de Ia libertad].

base eleitoral. reduto onde o candidato obtém
a maioria dos votos necessários para sua elei-
ção. base electoral.

bicameral (adj. 2g. -is). diz-se das Casas Legislativas
compostas por duas câmaras: a câmara alta, ou
Senado, e a câmara baixa, ou Câmara dos Depu-
tados. bicameral.

bloco parlamentar, combinação temporária de parti-
dos ou elementos políticos numa Casa Legislativa,
que agem conjuntamente para alcançar um objeti-
vo comum. frente. bloco ruralista [frente ruralista];
bloco sindicalista [frente sindicalista].

burocracia (s. f. -s). 1. conjunto de funções e funci-
onários do Estado. 2. prática dessas funções. 3.
entraves legais, funcionais, administrativos, regu-
lamentares ou normativos provocados pela prá-
tica dessas funções. burocracia.

burocrata (s. 2g. -s). membro da burocracia.
burócrata.

burocrático (adj. m. -s -a -as). relativo à burocra-
cia ou aos burocratas. burocrático.

button (s. m. -s). emblema usado na lapela, durante
campanhas eleitorais, publicitárias, etc. broche. v.tb.
campanha eleitoral.

14
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cabine de votação, espaço separado, pequeno,
indevassável de uma sala, onde o eleitor marca o
seu voto em sigilo. cuarto oscuro (arg.) cabina
electoral v.tb. votação.

cabo eleitoral. 1. auxiliar de campanha eleitoral.
2. pej. indivíduo que alicia eleitores para um can-
didato em troca de dinheiro ou favores. v.tb. cam-
panha eleitoral, eleição.

Câmara dos Deputados. órgão colegiado compos-
to pelos Deputados Federais, o qual, ao lado do
Senado, integra o Congresso Nacional. Câmara
de los Diputados. v.tb. Congresso Nacional, Se-
nado, Apêndice 1.

Câmara Municipal. órgão composto por Vereado-
res, que representa o Poder Legislativo nos mu-
nicípios. Consejo Deliberante. v.tb. município,
Vereador.

campanha eleitoral. conjunto de ações e esfor-
ços utilizados por um candidato para se eleger.
campana electoral. v.tb. button, cabo eleitoral,
eleição.

candidatar<-se> (v.). candidatearse.

candidato (s. m. -s -a -as). 1. aquele que pede vo-
tos; aquele que deseja ser eleito para um cargo.
2. aspirante a emprego, cargo, honraria ou digni-
dade. candidato, aspirante.

capitalismo (s. m. -s). sistema de operação de uma
economia que se caracteriza pela convivência
entre a liberdade de iniciativa pessoal e a livre
concorrência entre empresas, com pouca inter-
venção do Estado nos assuntos econômicos.
capitalismo.

capítulo (s. m. -s). parte de uma norma jurídica,
formada pelo conjunto de seções. capítulo. v.tb.
Apêndice II.

cassação (s. f. -ões). 1. suspensão ou anulação de

direitos políticos ou de cidadania. destitución.
2. perda de mandato parlamentar, por ter o seu
titular incorrido em falta funcional, definida em lei
e punida com essa sanção. impeachment. cas-
sação de direitos civis [pérdida de los derechos
civiles c]. v.tb. renúncia.

cassar (v.). destituir.

casuísmo (s. m. -s). 1. designação dada às opiniões,
propostas ou decisões relativas a casos particu-
lares e não às normas gerais que se aplicam às
diversas situações. 2. pej. uso de artifícios ou ar-
gumentos falsos e sutis na discussão e análise de
qualquer caso. casuísmo.

casuísta (s. 2g. -s). aquele que pratica o casuísmo.
casuista.

censura (s. f. -s). 1. exame crítico de obra literária
ou artística. 2. repreensão, condenação, repro-
vação, crítica. censura.

centro financeiro (s. m. -s). área de uma metró-
pole onde estão concentradas as instituições fi-
nanceiras, inclusive a Bolsa de Valores, centro
financiero, Ia city.

certificado (s. m. -s). 1. o que está contido em
certidão. 2. documento de conclusão de curso.
3. documento concedido a pessoa ou entidade
para homenageá-la e/ou atestar valores positivos.
certificado. certificado de garantia [certificado de
garantia].

chamada (s. f. -s). 1. ato de dizer em voz alta os
nomes das pessoas para verificar se estão pre-
sentes. lista, asistencia. 2. chamada feita para
obrigar os parlamentares a comparecer à reu-
nião ou para manter presentes aqueles que já es-
tão no plenário. . chamada para recomposição de
quorum [tomar lista para Ia recomposición dei
quorum]; chamada para verificação de quorum [to-
mar lista para Ia verificación dei quorum]; chama-
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chamar
comércio

da para votação [lista para votación]. v.tb. quorum,
votação nominal. adic. Sempre se faz uma se-
gunda chamada, repetindo-se apenas os nomes
daqueles parlamentares que não responderam à
chamada anterior.

chamar (v.). convocar.
Chefe de Estado. Presidente da República ou Mo-

narca, que pode ou não ser o Chefe do Executi-
vo. Jefe de Estado. v.tb. presidencialismo.

chefe de gabinete, cargo mais elevado na estrutu-
ra de um gabinete. jefe de gabinete. v.tb. gabi-
nete.

Chefe de Governo, aquele que exerce a chefia do
Executivo. jefe de Gobierno. v.tb. presidencia-
lismo.

cidadania (s. f. sing.). qualidade ou estado de cida-
dão. ciudadanía

cidadão (s. m. -s -â -às). indivíduo no gozo dos di-
reitos políticos de um Estado ou no desempenho
de seus deveres para com este. ciudadano.

cidade (s. f. -s). 1. complexo demográfico formado,
social e economicamente, por uma importante
concentração populacional não agrícola, isto é,
dedicada a atividades de caráter mercantil, indus-
trial, financeiro e cultural. 2. BRA: sede de muni-
cípio, independentemente do número de seus
habitantes. ciudad. v.tb. município.

circunscrição eleitoral. circunscripción electoral.
ver zona eleitoral.

cláusula (s. f. -s). 1. cada um dos artigos ou disposi-
ções de um contrato, tratado, testamento ou qual-
quer outro documento semelhante, público ou
privado, cláusula. 2. condição que faz parte de
um contrato ou documento. condición. 3. precei-
to, norma. precepto, norma. v.tb. Apêndice II.

clientelismo (s. m. -s). procedimento de políticos
e candidatos que consiste na obtenção e distri-

buição de favores entre aqueles e as pessoas ou
grupos que os apóiam. clientelismo.

coalizão. coalición. ver coligação.
codificar (v.). codificar.
código (s. m. -s). 1. conjunto metódico e sistemáti-

co de disposições legais, relativas a um assunto
ou a um ramo do Direito. 2. coleção de regras e
preceitos. 3. norma, regra, lei. codigo código
civil [código civil]; código comercial [código comer-
cial]; código de ética [código de ética, código de
conducta]; código de processo civil [código de
procedimiento civil]; código de processo penal [có-
digo de procedimiento penal]; código eleitorai[có-
digo electoral]; código fiscal [código tributario]:
código penal [código penal]; código tributário [có-
digo tributario]. v.tb. lei, Apêndice II.

Colégio de Líderes. órgão constituído pelos Líde-
res da Maioria, da Minoria, das Bancadas e dos
Blocos Parlamentares. Colegio de líderes. (*).
v.tb. líder.

colégio eleitoral. 1. grupo de pessoas reunidas para
fins eleitorais. 2. assembléia de representantes
do povo com a atribuição de escolher o Presi-
dente da República. colegio electoral. v.tb. elei-
ção, Apêndice 1.

adic. No Brasil, com a promulgação da Constitui-
ção de 1988,  o colégio eleitoral foi extinto, ao
passo que, nos Estados Unidos, o Presidente da
República é escolhido por esse instituto.

coligação (s. f. -ões). 1. aliança que reúne diversas
pessoas ou organizações visando um fim comum;
associação, coalizão, fusão, liga. coalición,
coligación, alianza, unión. 2. união de Estados;
confederação. confederación. v.tb. confederação.

comércio (s. m. sing.). 1. compra, venda ou troca
de mercadorias. 2. tipo especial de negócios ou
indústria, comercio acordo de livre comércio
[acuerdo de libre comercio].
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comissão
confederação

comissão (s. f. -ões). 1. cada um dos grupos em que
se dividem os membros das Casas Legislativas, a
fim de estudar e dar pareceres sobre as proposi-
ções. comisión. 2. local onde funciona a comis-
são. 3. grupo de pessoas com funções especiais ou
incumbidas de tratar de determinados assuntos;
comitê. 4. reunião de tais pessoas para tal efeito.
comisión. comissão parlamentar [comisión
parlamentaria]; comissão de inquérito, de investiga-
ção, de sindicância [comisión de investigación]. v.tb.
apreciação conclusiva das comissões.

comissão conjunta. aquela formada por membros
das duas Casas Legislativas. comisión conjunta.

comissão de representação. aquela constituída
para estar presente a atos em nome da insti-
tuição. comisión representativa. v.tb. co-
missão temporária.

comissão especial. aquela constituída para emitir
parecer sobre certos assuntos, tais como pro-
posta de emenda à Constituição, veto à proposi-
ção de lei, etc.; para proceder a estudo sobre
matéria determinada ou para desincumbir-se de
missão atribuída pelo Plenário. comisión espe-
cial. v.tb. comissão temporária.

comissão parlamentar de inquérito, aquela consti-
tuída para apuração de fato determinado e por pra-
zo limitado, com poderes de investigação próprios
das autoridades judiciais, que lhe são conferidos cons-
titucionalmente, além de outros definidos no Regi-
mento Interno. comisión parlamentaria de
investigación. v.tb. comissão temporária.

comissão permanente. aquela que subsiste nas
legislaturas. comisión permanente. v.tb. legislatura.

comissão representativa, aquela constituída para
atuar durante o recesso parlamentar. comisión
representativa. v.tb. recesso.

comissão temporária, aquela criada com finalida-
de específica e/ou com prazo estipulado de fun-

cionamento, extinguindo-se com a conclusão de
seus trabalhos ou com o término da Legislatura.
comisión temporaria, comisión ad hoc. v.tb.
comissão de representação, comissão especial,
comissão parlamentar de inquérito.

competência (s. f. -s). 1. qualidade de quem é ca-
paz de apreciar e resolver certo assunto, fazer
determinada coisa; capacidade, habilidade, apti-
dão, idoneidade. capacidad, habilidad, aptitud,
idoneidad. 2. qualidade ou estado daquele que
é legalmente competente; capacidade legal.
capacidad. 3. parcela de poder concedida por
lei a um agente público para que este possa de-
sempenhar a função estatal que lhe é atribuída.
competencia.	competência legislativa
[competencia legislativa].

compor (v.). 1. entrar na composição de; fazer
parte de. integrar. 2. harmonizar, reconcili-
ar. conciliar, reconciliar.

composição (s. f. -ões). 1. constituição.
constitución. 2. conciliação de partes litigan-
tes; acordo. acuerdo. v.tb. acordo.

comunicação (s. f. -ões). participação ou aviso de
um fato ocorrido ou por ocorrer. comunicación.
v.tb. mensagem, pronunciamento.

confederação (s. f. -ões). 1. ente formado pela união
de Estados independentes, ligados apenas por um
interesse comum de ordem externa, e desprovi-
do dos elementos próprios da ontologia estatal:
povo, território, soberania. 2. aliança, liga, asso-
ciação, agrupamento de nações, grupos ou insti-
tuições para um fim comum. 3. BRA: associação
sindical de grau superior, sediada na capital da
República, e que reúne pelo menos três federa-
ções. confederación.v.tb. coligação, federação,
sindicato. 4. EUA: denominação dada aos Estados
sulistas que lutaram contra os do norte na Guer-
ra Civil norte-americana. confederación, esta-
dos confederados.
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confederar
convenção

confederar (v.). confederar.

congresso (s. m. -s). reunião, encontro. congreso,
convención. v.tb. convenção, reunião.

Congresso Nacional. corpo legislativo federal com-
posto pela Câmara dos Deputados e pelo Sena-
do. Congreso Nacional, fechar, impedir o funci-
onamento do Congresso, especialmente pelo uso da
força [cerrar ei Congreso]. v.tb. Câmara dos
Deputados, Senado, Apêndice 1.

conselheiro (s. m. -s -a -as). membro de um con-
selho. consiliario.

conselho (s. m. -s). 1. corpo coletivo superior. 2.
reunião ou assembléia de ministros. v.tb. gabi-
nete, ministério. 3. corporação à qual compete
opinar ou aconselhar sobre certos negócios pú-
blicos. consejo. conselho de ministros [consejo
de ministros]; conselho legislativo [consejo
legislativo].

conservador (adj. m. -es -a -as). 1. característica
daquele que aprecia as coisas, situações, crenças
e maneiras tradicionais. 2. antiquado. 3. cuida-
doso. 4. não progressista. S. membro de parti-
do conservador, conservador.

Constituição (s. f. -ões). lei fundamental e supre-
ma, que contém as normas respeitantes à for-
mação dos poderes públicos, forma de governo,
distribuição de competências, direitos e deveres
dos cidadãos; Carta Magna, Carta Constitucio-
nal. Constitución, Carta Magna Constituição
Federal [Constitución Federal]: Constituição Esta-
dual [Constitución Estadual]. v.tb. emenda à Cons-
tituição, lei, Apêndice li.

constituinte (s. 2g. -s). membro de Assembléia
Constituinte; que tem atribuições constituídas
pelo povo ou pelo governo para elaborar, redigir
ou reformar a Constituição. constituyente. v.tb.
Assembléia Constituinte.

cônsul (s. m. -es -esa -esas). pessoa que represen-

ta os interesses comerciais e políticos dos cida-
dãos estrangeiros em uma cidade. cónsul.

consulado (s. m. -s). 1. dignidade, cargo de cônsul.
2. local de trabalho de um cônsul. consulado.

consultor (s. m. -es -a -as). 1. aquele que dá pa-
receres sobre assuntos de sua especialidade.
asesor 2. profissional, funcionário do Legislati-
vo, designado para atuar numa área especializa-
da. asesor legislativo.

consultoria (s. f. -s). 1. cargo ou função de consul-
tor. consultor. v.tb. assessoria. 2. corpo de con-
sultores de uma empresa. consultoría 3. no
âmbito legislativo, órgão encarregado de redigir
proposições, fazer pesquisa e dar assessoria téc-
nica ao corpo parlamentar. asesoría.

consumidor (s. m. -es -a -as). 1. aquele que conso-
me. 2. aquele que compra para gastar em uso
próprio. consumidor. código de defesa do consu-
midor [código de defensa dei consumidor].

consumir (v.). consumir.

contratar (v.). contratar.

contrato (s. m. -s). 1. ato ou efeito de contratar. 2.
acordo entre duas ou mais pessoas, visando cri-
ar, transferir, extinguir ou modificar algum direi-
to, ou se sujeitar a alguma obrigação. 3. docu-
mento resultante desse acordo. contrato,
acuerdo, convenio, pacto. v.tb. acordo, con-
vênio, tratado.

controle orçamentário, controle externo exerci-
do pelo Poder Legislativo, com o auxílio dos Tri-
bunais de Contas da União e dos Estados, na fis-
calização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da administração pú-
blica. contrai presupuestario. v.tb. orçamento.

convenção (s. f. -ões). 1. ajuste, acordo ou determi-
nação sobre um assunto ou fato; convênio, pacto.
2. tudo aquilo que é tacitamente aceito, por uso ou
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convenção partidária
crise

geral consentimento, como norma de proceder, de
agir, no convívio social; costume, convenção social.
convención. 3. encontro, reunião ou assembléia
de indivíduos ou representações de classes ou
de associações, onde se delibera sobre determi-
nados assuntos; conferência, congresso.
convención. v.tb. congresso, reunião.

convenção partidária, assembléia de delegados de
um partido político convocada para designar os
candidatos a cargos eletivos, fixar programas ou
preparar campanhas eleitorais. convención
partidaria. v.tb. partido.

convênio (s. m. -s). 1. convenção, ajuste, acordo,
pacto. convenio, acuerdo. 2. contrato entre dois
ou mais órgãos públicos. convenio, acuerdo
v.tb. acordo, contrato, tratado.

convocação (s. f. -ões). ato ou efeito de convocar,
chamar ou convidar para reunião. convocación.
v.tb. chamada.

convocar (v.). convocar.
corregedor (s. m. -es -a -as). no âmbito legislativo,

membro da Mesa designado para auxiliar a Presi-
dência na manutenção do decoro, da ordem e da
disciplina, supervisionando a proibição de porte de
arma, com poderes para revistar e desarmar. (*)
corregidor.

correligionário (s. m. -s -a -as). 1. companheiro de parti-
do; pertencente ao mesmo partido político.
correligionario 2. indivíduo que compartilha das idéi-
as políticas de outro. correligionano. vtb. partido.

corromper (v.). corromper.
corrupção (s. f. -ões). 1. devassidão, depravação, per-

versão. 2. suborno, peita. corrupción, soborno.

corrupto (adj. m. -s -a -as). 1. que pratica ou sofre
corrupção. 2. devasso, depravado, corrupto.

corte (s. f. -s). jur tribunais de ordem superior aos
quais compete conhecer e julgar, além das ques-
tões que são de sua competência originária, aque-
las que constituem objeto de recurso de instânci-
as ou jurisdições inferiores. corte. corte supre-
ma [corte suprema]. v.tb. tribunal.

crime (s. m. -s). jur. fato proibido por lei, punido a
travé de uma pena, instituída em benefício da co-
letividade e segurança social do Estado. delito.
crime político [delito político].

crime de colarinho branco. 1. crime praticado no
exercício de funções que, tradicionalmente, re-
querem de seus titulares o uso de terno e grava-
ta. 2. designação genérica para crimes financei-
ros, de abuso do poder econômico, sonegação
fiscal e malversação de dinheiro público, e para
todos os demais que atentem contra a economia
popular e o erário, delito de cuello blanco.

crime de responsabilidade, designação dada às in-
frações políticas (atentado contra a existência da
União, contra o livre exercício do Poder
Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério
Público, contra o exercício dos direitos políticos,
individuais e sociais, contra a segurança interna
do país) e aos crimes funcionais (atentado contra
a probidade na administração, contra a lei orça-
mentária e contra o cumprimento das leis e das
decisões judiciais). delito de responsabilidad.

crise (s. f. -s). 1. momento ou situação de dificulda-
de, incerteza ou perigo. 2. momento ou situa-
ção em que as instituições políticas, sociais, eco-
nômicas ou religiosas têm seu funcionamento di-
ficultado ou deixam de funcionar. crisis.

19



[e

debate (s. m. -s). 1. discussão em que se alegam
razões favoráveis ou contrárias; disputa, questão.
2. contestação, contradição, dúvida, debate,
discusión. debate sobre a pena de morte [debate
sobre Ia pena de muerte]. v.tb. discussão. 3.
altercação, contenda, porfia. discusión. 4. reu-
nião, especialmente pública, em que uma ques-
tão é tratada por pelo menos duas pessoas ou
grupos, cada um expressando uma opinião dife-
rente. debate.

debater (v.). debatir, discutir.
decidir (v.). decidir.
decisão (s. f. -ães). 1. ato ou efeito de decidir(-se);

resolução, determinação, deliberação. decisión,
resolución, determinación. 2. sentença, julga-
mento. sentencia, juzgamiento 3. desemba-
raço, disposição, coragem. decisión, coraje,
determinación. v.tb. deliberação.

decisão da Mesa. interpretação de regulamentos
sobre matéria específica, feita pela Mesa, em res-
posta a questão de ordem suscitada em Plenário.
decisión de Ia Mesa (*). v.tb. Mesa, precedente,
questão de ordem.

Declaração da Independência. Declaración de
Ia Independencia.

Declaração de Direitos e Garantias. EUA: texto
integrante da Constituição norte-americana, com-
posto por dez emendas, aprovadas em 1791  en-
tre aquelas propostas na primeira sessão do Con-
gresso em 1789, e cujo teor se refere à garantia
dos direitos individuais, com base no princípio,
legado pela Inglaterra, segundo o qual todo ho-
mem possui certos direitos que o governo não
pode ignorar ou eliminar. Declaración de
Derechos y Garantias.

decoro (s. m. -s). 1. correção moral, compostura,
decência. 2. dignidade, nobreza, honradez, brio,

pundonor. decoro, compostura.
decoro parlamentar, normas de conduta do par-

lamentar no exercício de seu cargo. decoro
parlamentario.

decreto (s. m. -s). 1. ato normativo de competên-
cia exclusiva do Chefe do Executivo, destinado a
prover situações gerais ou individuais, previstas
de modo explícito ou implícito pela legislação. 2.
mandado judicial. 3. determinação, ordem, deci-
são, decreto. v.tb. Apêndice II.

decreto legislativo, norma aprovada pelo Congres-
so Nacional sobre matéria de sua exclusiva com-
petência, como a ratificação de tratados interna-
cionais, o julgamento das contas do Presidente
da República, etc., ou ainda sobre assuntos de seu
interesse interno. ley (*). v.tb. Apêndice II.

decreto-lei (s. m. -s). BRA: modalidade de proposi-
ção do processo legislativo prevista no
ordenamento anterior à Constituição de 1988,
resultante de uma simbiose executivo-legislativa,
por ser na sua origem um ato do Executivo e,
por sua natureza, uma provisão de caráter
legislativo: distingue-se da medida provisória pela
desnecessidade de conversão em lei pelo Poder
Legislativo, decreto ley. v.tb. medida provisó-
ria, Apêndice II.

decurso de prazo. 1 .jur. espaço de tempo decor-
rido ou que se passou; prazo já esgotado. decur-
so de plazo. v.tb. aprovação por decurso de pra-
zo, prazo.

deflação (s. f. -ões). ação de diminuir o excesso de
papel-moeda em circulação ou redução genera-
lizada de preços em umaa determinada econo-
mia. deflación. v.tb. inflação.

delegação (s. f. -ões). 1. ato ou efeito de delegar. 2.
comissão que dá a alguém o direito de agir em
nome de outrem, quer em caráter particular, quer
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delegado
despachar

como representante; mandato. delegación,
mandato. 3. conjunto de delegados. delegación.
delegação de competência, delegação de poderes
[delegación de poderes]. v.tb. representação.

delegado (s. m. -s -a -as). 1. aquele que tem autorização
de outra pessoa ou de uma instituição para representa-
la 2. representante, enviado, emissário, comissário. 3.
aquele que tem a seu cargo serviço público dependen-
te de autoridade superior, delegado, representante.
4. a maior autoridade policial em uma delegacia.
comisano, jefe. v.tb. Deputado.

delegar (v.). delegar.
deliberação (s. f. -ões). decisão sobre um determi-

nado assunto, tomada geralmente por órgãos
colegiados, mediante votação. resolución,
deliberación. v.tb. decisão.

deliberação conclusiva das comissões. ver apre-
ciação conclusiva das comissões.

deliberação da Mesa. instrução normativa da Mesa
sobre assuntos administrativos ou referentes ao
processo legislativo. deliberación de Ia Mesa
(*). v.tb. Mesa.

deliberar (v.). deliberar.
democracia (s. f. -s). 1. sistema político que tem

como características a soberania do povo, a limi-
tação dos poderes do Estado, a existência de ga-
rantias e direitos fundamentais, a prevalência da
vontade da maioria, a temporalidade da
investidura em qualquer função de poder, o pri-
mado da lei sobre a vontade da pessoa e a possi-
bilidade de mudança das normas constitucionais.
2. governo do povo, para o povo. 3. país gover-
nado por representantes do povo, democracia.

democrata (s. 2g. -s). 1. pessoa que acredita ou
trabalha pela democracia. 2. EUA: membro do
Partido Democrata. demócrata.

democrático (adj. m. -s -a -as). 1. relativo à demo-
cracia. 2. qualidade daquele ou daquilo que favo-
rece a democracia. democrático.

Deputado (s. m. -s -a -as). 1. aquele que recebe a
incumbência ou o mandato de participar de uma
assembléia ou corporação como representante
ou delegado daqueles que o escolheram. 2. mem-
bro de parlamento estadual ou federal. Diputado.
Deputado Federal [Diputado Federal]; Deputado
Estadual [Diputado Provincial ]. v.tb. delegado,
legislador, parlamentar.

derrota (s. f. -s). 1. ato de obter resultado desfavo-
rável numa competição, luta, eleição, etc. 2. con-
dição daquele que perde numa competição, luta,
eleição, etc. derrota. v.tb. vitória.

derrotar (v.). vencer em discussão, competência,
pleito ou jogo. derrotar.

desarquivamento (s. m. -s). 1. ato de tirar o que
estava guardado em arquivo. 2. promover o anda-
mento de processo, inquérito, etc., que estava ar-
quivado. desarchivamiento. v.tb. arquivamento.
adic. Na ALEMG, uma proposição pode ser
desarquivada mediante requerimento de Depu-
tado, ficando sujeita a nova tramitação, na qual se
considera o requerente como seu autor.

desarquivar (v.). desarchivar.
desenvolver (v.). desarroliar.
desenvolvimento (s. m. -s). crescimento, avanço,

aumento. desarrollo desenvolvimento sustentável
[desarrollo sustentable]; subdesenvolvimento
[subdesarrolio].

desestatização (s. f. -ões). processo de moderni-
zação econômica pelo qual o Estado passa ao se-
tor privado setores alheios às suas finalidades;
privatização. desestatización, privatización.
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despacho
discutível

desestatizar (v.). privatizar, desestatizar.

despachar (v.). 1. pôr despacho em. 2.
resolver, decidir. despachar, decretar. 3. expe-
dir, remeter. enviar, expedir, remitir.

despacho (s. m. -s). 1. decisão que as autoridades
executivas (ou legislativas e judiciárias, em fun-
ções administrativas) proferem em papéis, reque-
rimentos e processos sujeitos à sua apreciação.
2. documento de deferimento ou indeferimento
expedido por autoridade, decreto.

destaque. ver pedido de destaque.

dinheiro (s.m.s.) Mercadoria (geralmente represen-
tada por cédulas e moedas) que têm curso oficial

e cujo valor é estabelecido como o equivalente
que permite a troca por mercadorias, de cuyo
bvalor compartivo é medida. . 2. E o denomina-
dor comum de todos os valores. dinero.

diplomacia (s. f. sing.). 1. ciência das relações ex-
teriores ou negócios estrangeiros do Estado. 2.
ciência ou arte das negociações. diplomacia. 3.
o corpo de representantes estrangeiros junto a
um Estado. cuerpo diplomático.

diplomata (s. 2g. -5). pessoa que atua na diplomada; re-
presentante de Estado junto a outro. diplomático.

direito (s. m. -s). 1. faculdade legal de praticar
ou deixar de praticar um ato. 2. prerrogativa,
que alguém possui, de exigir de outrem a prá-
tica ou abstenção de certos atos, ou o respeito
a situações que lhe aproveitam; jus. 3. faculda-
de concedida pela lei; poder legítimo. derecho
4. ciência das normas obrigatórias que discipli-
nam as relações dos homens em sociedade; ju-
risprudência. Derecho. S. conjunto de conhe-
cimentos relativos a esta ciência, ou que tem
implicações com ela, ministrados nas respecti-
vas faculdades. Derecho. 6. conjunto das nor-
mas jurídicas vigentes em um país. 7. advoca-
cia. derecho. v.tb. lei.

direito (adj. m. -s -a -as). íntegro, probo, justo, hon-
rado. Integro, probo, honrado.

direito administrativo, conjunto de normas que
regulam a organização e o funcionamento da ad-
ministração pública, a prestação dos serviços pú-
blicos e as relações em geral entre administrado-
res e administrados e entre os servidores públi-
cos e o Estado. Derecho Administrativo.

direito civil, conjunto de normas reguladoras dos di-
reitos e obrigações de ordem privada atinentes aos
bens, às pessoas e às suas relações jurídicas.
Derecho Civil.

direito comercial. conjunto de normas reguladoras
da atividade mercantil, e disciplinam os direitos e
obrigações das pessoas que exercem profissional e
habitualmente o comércio. Derecho Comercial.

direito constitucional. 1. direito ou privilégio ga-
rantido pela Constituição. derecho constitu-
cional. 2. ramo do direito público que expõe, in-
terpreta e sistematiza os princípios e normas fun-
damentais do Estado. Derecho Constitutional.

direito consuetudinário. complexo de normas não
escritas, originárias dos usos e costumes tradici-
onais de um povo; direito costumeiro. Derecho
consuetudinario.

direito penal. complexo de preceitos legais que
definem os crimes e determinam as penas e me-
didas de segurança aplicáveis aos transgressores
de lei penal, direito criminal. Derecho Penal.

direito tributário, conjunto de normas que regulam
a instituição, arrecadação e fiscalização dos tributos
pelo poder público. Derecho Tributario.

discurso. ver pronunciamento. discurso.

discussão (s. f. -ões). 1. debate, controvérsia. 2. etapa
do processo legislativo em que se debate uma de-
terminada proposição. discusión, debate. estar

em discussão [estar en discusión]. v.tb. debate.
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discutir
dotação orçamentária

discutível (adj. 2g. -is). que pode ainda ser debatido
antes de aprovação final. debatible, discutible.

discutir (v.). discutir, debatir.
dispositivo (s. m. -s). 1. aquilo que contém uma

disposição ou determinação. 2. no articulado de
uma lei, o texto integral de artigo, parágrafo, inciso
e alínea. dispositivo.

divisão distrital. EUA: estabelecimento de dis-
tritos legislativos que elegem seus represen-
tantes. división distrital.

dotação orçamentária, verba consignada no or-
çamento para fazer face a certa ordem de ser-
viço público. dotación presupuestaria. v.tb.
orçamento, subvenção, verba.
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L
ecologia (s. f. -s). ramo da ciência que estuda as

relações entre os seres vivos e o meio ambiente.
ecologia. v.tb. ambientalista, meio ambiente.

ecológico (adj. m. -s -a -as). qualidade daquilo ou
daquele que se refere à ecologia, ecológico.

ecologista (s. 2g. -s). aquele que estuda ou lida com
a ecologia, ecologista. v.tb. ambientalista.

economia (s. f. -s). 1. sistema pelo qual se faz e se
usa a riqueza de um país. economia. economia
de mercado [economia de mercado]; economia
mista [economia mixta]. 2. estudo científico des-
se sistema. Economia. v.tb. finanças.

econômico (adj. m. -s -a -as). 1. qualidade daquilo
que está ligado à economia. económico. cresci-
mento econômico [crecimiento económico]; mila-
gre econômico [milagro económico]; momento eco-
nômico [momento económico]; poder econômico
[poder económico]. 2. qualidade daquele que usa
o dinheiro com equilíbrio e moderação.
económico.

economista (s. 2g. -s). aquele que estuda e analisa
a ciência da economia. economista.

eleger (v.). elegir.

eleição (s. f. -ões). 1. ato de eleger; escolha, op-
ção. 2. escolha por meio de sufrágios ou votos,
de pessoa para ocupar um cargo ou desempe-
nhar certas funções. elección. as próximas elei-
ções [Ias próximas elecciones]; eleição prévia
[elecciones internas]; eleição geral [elección ge-
neral]; eleições primárias [primarias]; convocar uma
eleição [convocar una elección]; ganhar uma eleição
[ganar una elección]; perder uma eleição [perder una
elección]. v.tb. cabo eleitoral, campanha eleitoral,
colégio eleitoral, sistema eleitoral, votação.

eleitor (s. m. -es -a -as). aquele que tem direito de
eleger. elector.

eleitorado (s. m. -s). todas as pessoas de um país
ou de uma área que têm o direito de votar.
electorado.

eleitoreiro (adj. m. -s -a -as). pej. diz-se de atos,
atitudes e proposições advindos dos membros
dos poderes públicos visando à conquista de
votos e não ao interesse real da comunidade.
demagógico.

emenda (s. f. -s). 1.. ato ou efeito de corrigir falta
ou defeito; correção; ato de mudar uma regra,
lei, afirmação, etc. 2. no processo legislativo, pro-
posição acessória que visa a acrescentar, supri-
mir, modificar ou substituir dispositivo da propo-
sição principal. enmienda. acatar emenda [aca-
tar Ia enmienda]; apresentar emendas a um proje-
to de lei [presentar enmiendas a un proyecto de
ley]; emenda aditiva [enmienda aditiva]; emenda de
comissão [enmienda de com isión]; emenda de ple-
nário [enmienda de plenario]; emenda modificativa
[enmienda modificativa]; emenda substitutiva
[enmienda substitutiva]; emenda supressivo
[enmienda supresiva].

emenda à Constituição. alteração do texto cons-
titucional, respeitadas as limitações de natureza
substancial, formal e temporal. enmienda cons-
titucional. proposta de emenda à Constituição
[propuesta de enmienda constitucional]. v.tb.
Constituição, Apêndice II.

emendar (v.). enmendar.

ementa (s. f. -s). 1. sumário, resumo. 2. parte do
preâmbulo de uma norma jurídica que resume
seu conteúdo. sumario. v.tb. Apêndice II.

empatar (v.). empatar.

empate (s. m. -s). resultado de uma competição
ou eleição em que dois ou mais competidores
obtêm o mesmo número de pontos ou votos.
empate.
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empresa multinacional
ética

empresa multinacional, empresa ou indústria que
mantém filiais, fábricas, lojas varios em países es-
trangeiros. multinacional.

epígrafe (s. f. -s). 1. sentença colocada no
frontispício de um livro, capítulo, princípio de dis-
curso, conto, etc. 2. parte do preâmbulo de uma
norma jurídica, que compreende sua denominação,
numeração e data. epígrafe. v.tb. Apêndice II.

errata (s. f. -s). 1. lista dos erros tipográficos de
uma obra ou, às vezes, parte deles, com indica-
ção das correções, impressa em página fina] ou em
folha à parte; corrigenda. fe de errata. 2. cada
um dos erros assim assinalados. v.tb. retificação.

escola particular. escola paga, sem vínculo com o
governo. escuela privada, escuela particular.

escola pública, escola subvencionada e controlada
pelo Estado, existente nos níveis fundamental,
médio e superior. escuela pública

establishment (s. m. sing.). 1. as pessoas que es-
tão em posição de poder e autoridade, exercen-
do influência nos bastidores da vida pública ou
em outro campo de atividade. 2. grupo podero-
so que tacitamente controla determinado campo
de atividade, geralmente de modo conservador.
3. governo. establishment.

estadista (s. 2g. -s). pessoa de atuação notável nos
negócios políticos e na administração de um país;
homem ou mulher de Estado. estadista. v.tb.
político.

Estado (s. m. -s). 1. sociedade civil, politicamente
organizada; organização política de um país. 2.
superestrutura jurídica em que se organiza o Po-
der político, sob a égide de uma lei fundamental,
denominada Constituição, donde dimana todo o
ordenamento legal. 3. ente jurídico formado pela
conjunção de três elementos essenciais: povo,

território e governo soberano. 4. Estado-mem-
bro de uma Federação. Estado. v.tb. nação, país,
pátria.

Estado Federal. espécie de Estado que, além de
reunir os atributos inerentes a qualquer ente es-
tatal, caracteriza-se pela descen-tralização políti-
ca, consubstanciada na existência de Estados-
membros autônomos, dotados de ordem jurídi-
ca própria. Federación. v.tb. federação.

Estado unitário.espécie de Estado em que o
ordenamento jurídico estatal baseia-se na emis-
são centralizada de normas jurídicas genéricas;
nesse tipo de Estado, há mera divisão adminis-
trativa, cabendo aos governos locais e regionais
(provinciais) executar as leis emanadas do poder
central. Estado unitario.

estatização (s. f. -ões). processo pelo qual o Esta-
do assume o controle de setores produtivos alhei-
os às suas finalidades. estatización. v.tb.
desestatização.

estatizar (v.). estatizar.
estatuto (s. m. -s). 1. lei aprovada por parlamento

ou corpo legislador similar, e escrita formalmen-
te. 2. lei orgânica de um Estado, sociedade ou
associação; constituição, ordenação, regra; regu-
lamento. 3. qualquer das regras de uma institui-
ção; lei permanente estabelecida por uma orga-
nização, corporação, etc. para governar seus as-
suntos internos, o estatuto da universidade [esta-
tuto universitario]. 4. ext. conjunto de leis; códi-
go. S. instrumento anexado ou suplementar a
um acordo internacional, como um tratado. es-
tatuto. v.tb. lei, Apêndice II.

ética (s. f. -s). estudo dos juízos de apreciação refe-
rentes à conduta humana, suscetível de qualifica-
ção do ponto de vista do bem e do mal. ética.
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F
facção (s. f. -ões). 1. partido político. 2. ext. parte di-

vergente ou dissidente de um grupo ou partido; fra-
ção. 3. fml. discussão, desacordo ou luta dentro de
um grupo ou partido. facción, disidencia.

federação (s. f. -ões). 1. união política entre Esta-
dos ou províncias que gozam de relativa autono-
mia e que se associam sob um governo central.
2. associação, aliança, união. 3. reunião de gru-
pos profissionais, esportivos, religiosos ou outros,
de caráter definido, para defender e promover
objetivos comuns. 4. BRA: associação sindical de
grau superior que reúne no mínimo cinco sindi-
catos representativos de atividades ou profissões
idênticas, similares ou conexas. federación. v.tb.
confederação, Estado Federal, sindicato.

feminismo (s. m. -s). movimento em favor dos direitos
civis e políticos da mulher, em igualdade com os direi-
tos do homem. feminismo, movimiento feminista.

feminista (s. 2g. -s). partidário do feminismo, feminista.

feminista (adj. 2g. -s). qualidade daquele que é par-
tidário do feminismo, feminista.

fidelidade partidária. 1. lealdade a um partido políti-
co. 2. observância do programa partidário e das
decisões tomadas em suas instâncias deliberativas
(convenção, diretórios, executivas, etc.) pelo filiados
em geral e, sobretudo, por seus membros com as-
sento no Parlamento ou na Chefia do Executivo.
fidelidad partidaria. v.tb. partido.

filiação partidária, admissão em uma organização
política; ligação formal ou oficial a um partido po-
lítico. fihiación. v.tb. partido.

finanças (s. f. p1.). 1. situação financeira. 2. a ciên-

cia e a profissão do manejo do dinheiro, particu-
larmente do dinheiro do Estado. Finanzas. 3. o
tesouro do Estado. finanzas. v.tb. economia,
gastos públicos, orçamento, receitas públicas,
reserva de contingência.

financiamento (s. m. -s). custeio de uma atividade,
organização, etc.; subsídio, subvenção.
financiamiento. v.tb. fundo, subvenção.

financiar (v.). financiar.

fiscal (s. 2g. -is). 1. pessoa encarregada da fiscaliza-
ção de certos atos ou da execução de certas dis-
posições. 2. funcionário indicado para conferir a
exatidão, qualidade, etc. de alguma coisa.
inspector, fiscal. fiscal de pesos e medidas [fiscal
de pesos y medidas]; fiscal de imposto de renda
[inspector de rentas]. 3. pessoa que supervisio-
na. supervisor. 4. auditor. auditor. v.tb. auditor.

fiscalização (s. f. -ões). 1. inspeção. inspección. 2.

exame. fiscalización. 3. auditoria. auditoria. v.tb.
auditoria. 4. controle. control. S. estrutínio
escrutínio, fiscalização das contas do Estado
[fiscalización de Ias cuentas dei estado]; fiscaliza-
ção administrativa [fiscal ización administrativa].

fiscalizar (v.). fiscalizar
funcionário público, ver servidor público.

fundo (s. m. -s). concentração de recursos financei-
ros de várias procedências para, mediante finan-
ciamentos, promover a consolidação ou o desen-
volvimento de um setor deficitário da atividade
pública ou privada; concentração de recursos de
várias procedências para qualquer fim. fondos. v.tb.
financiamento, verba.
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gabinete (s. m. -s). 1. sala ou edifício usado como
local de trabalho, especialmente religioso ou ad-
ministrativo. 2. sala, geralmente pequena, onde
uma pessoa trabalha. 3. sala ou edifício usado com
objetivo particular (especialmente para fornecer
um serviço), oficina. 4. o conjunto dos auxilia-
res ou colaboradores imediatos de um parlamen-
tar. staff v.tb. servidor público, staff. S. espaço
físico onde esses auxiliares ou colaboradores
exercem suas funções. gabinete. 6. corpo mi-
nisterial. Gabinete. v.tb. conselho, ministério.

galeria (s. f. -s). local reservado ao público para
assistir a reunião em plenário. galeria.

garantia (s. f. -s). 1. ato ou efeito de garantir (-se).
2. ato ou palavra com que se assegura uma obri-
gação, uma intenção, um sentimento, etc.; pro-
va, segurança. 3. documento com que se assegu-
ra a autenticidade e/ou a boa qualidade de um
produto ou serviço, e se assume, junto ao com-
prador ou usuário, o compromisso de ressarci-
lo em caso de ineficiência ou fraude comprova-
das. garantia. 4. ext. o período em que vigora
essa garantia. garantia. S. acordo para ser res-
ponsável pelo cumprimento de um compromis-
so de outrem, especialmente do pagamento de
uma dívida; aval. garantia, aval. 6. algo de valor
dado a alguém, até que o proprietário tenha cum-
prido uma promessa, especialmente o pagamen-
to de uma dívida; penhora. prenda.

garantir (v.). garantizar.

gastos públicos, despesas feitas pelo poder público
com órgãos do governo, obras, empreendimentos,
etc. gastos públicos. v.tb. finanças, orçamento.

Governador (s. m. -es -a -as). cidadão eleito ou

indicado para governar um Estado. Gobernador.
vice-governador [vicegobernador].

governante (s. 2g. -s). 1. aquele que exerce o
governo. gobernante. 2. que tem o poder de
administrar ou controlar.

governante (adj. 2g. -s). qualidade daquele que
governa. gobernante. partido governante [parti-
do gobernante].

governar (v.). gobernar.

governo (s. m. -s). 1. administração, gestão, di-
reção. gobierno, administración. 2. domí-
nio, controle. control. 3. a administração su-
perior, o ministério; o Poder Executivo, gover-
no federal [gobierno federal ]: governo munici-
pal [gobierno local]. 4. sistema político pelo
qual se rege um Estado. S. modo pelo qual
está sendo administrado um Estado. 6. espa-
ço de tempo durante o qual alguém governa
ou governou. administración, gobierno. v.tb.
administração, regime.

greve (s. f. -s). paralisação unilateral e coletiva
de trabalhadores. huelga direito de greve
[derecho de huelga]; greve geral [huelga gene-
ral]. v.tb. lockout.

grevista (s. 2g. -s). aquele que participa de uma
greve. huelguista.

grupo de interesse, associação, formal ou infor-
mal, de pessoas físicas ou jurídicas, ligadas por
uma idéia central ou por um mesmo objetivo, que
as leva a promover o interesse que as represen-
ta. grupo de intereses.

grupo de pressão. ver grupo de interesse.
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H
habitante (s. 2g. -s). residente; aquele que mantém

moradia em um determinado Iugar habitante.
hino nacional. música cerimonia' que simboliza uma

nação. himno nacional.

28



1
ilegal (adj. 2g. -is). 1. contra a lei. ilegal. 2. não

permitido por lei. ilícito. v.tb. legal.

ilegalidade (s. f. -s). estado daquilo que é ilegal.
ilegalidad. v.tb. legalidade.

imagem pública, conceito que se tem de uma pes-
soa que desfruta de fama ou que exerce função
pública; reputação. imagen pública.

imposto (s. m. -s). 1. tributo, contribuição. 2. con-
tribuição monetária exigida das pessoas físicas ou
jurídicas pelos poderes públicos. impuesto, tri-
buto. imposto de renda [impuesto de renta]; de-
claração de imposto de renda [declaración dei
impuesto de renta]; devolução de imposto de renda
[devolución dei impuesto de renta]. v.tb. anistia
fiscal, receitas públicas.

imprensa (s. f. -s). 1. conjunto de publicações in-
formativas ou noticiosas do gênero, jornais, re-
vistas, etc. 2. qualquer meio de comunicação de
massa. 3. o conjunto de repórteres e jornalistas.
prensa. liberdade de imprensa [libertad de pren-
sa]. v.tb. mídia.

impugnação (s. f. -ões). 1 .jur. qualquer ato de repulsa
ou contestação contra atos de outra parte, pelo qual
se procura anular ou desfazer suas alegações ou
pretensões, ou ainda impedir a promoção de ato
processual julgado injusto. 2. recusa, rejeição.
impugnación, contestación. v.tb. rejeição.

impugnar (v.). impugnar.

imunidade (s. f. -s). jur. privilégio outorgado a al-
guém, permitindo-lhe livrar-se ou isentar-se de
certas imposições legais. inmunidad imunidade
diplomática [inmunidad diplomática]; imunidade
parlamentar [mm unidad parlamentaria]; quebra de
imunidade [desafuero]. v.tb. inviolabilidade, prer-
rogativa, privilégio.

inciso (s. m. -s). parte de uma norma jurídica,

empregada como elemento discriminativo dos
artigos e parágrafos. inciso v.tb. Apêndice II.

indicação (s. f. -ões). 1. designação, mostra, apon-
tamento. 2. sugestão de nomes para ocupar car-
gos públicos. nominación, designación v.tb.
nomeação.

indicar (v.). nominar.

inflação (s. f. -ões). crescimento anormal e contí-
nuo de moeda e crédito em relação às necessi-
dades de circulação dos bens de consumo;
desequilíbrio do sistema monetário, decorrente
da redução do poder aquisitivo da moeda e si-
multânea alta de preços. Aumento generalizado
de preços dentro de um determinad economia.
inflación. v.tb. deflação.

inflacionar (v.). inflacionar.

iniciativa (s. f. -s). no âmbito parlamentar, direito
ou competência de apresentar uma proposição
legislativa, iniciativa.

iniciativa popular. direito ou competência dada aos
cidadãos de propor uma lei, através de petição
ou representação popular, a ser apreciada pelo
Poder Legislativo. (*) iniciativa popular.

inscrição (s. f. -ões). registro, assentamento, lança-
mento. inscripción. inscrição de oradores
[inscripción de oradores].

intervenção (s. f. -ões). 1. interposição ou interfe-
rência de um Estado nos assuntos de outro. 2.
no Direito Público Interno, designa a submissão,
nos casos expressamente previstos na Constitui-
ção, do governo central na administração e no
governo dos Estados federados, bem como a in-
tromissão destes na administração e governo
municipais. 3. ato de um Estado intervir nos
negócios internos de outro. intervención. 3.
aparte. v.tb. aparte.

29



intervencionismo
isonomia salarial

intervencionismo (s. m. sing.). 1. política ou dou-
trina que preconiza a intervenção. 2. a prática
dessa doutrina ou política. intervencionismo.

intervir (v.). intervenir.

investimento (s. m. -s). aplicação ou uso de capital
financeiro em negócios. inversión.

investir (v.). invertir.

inviolabilidade (s. f. -s). prerrogativa pela qual cer-
tas pessoas (parlamentares, agentes diplomáticos
estrangeiros) e certos lugares ficam livres da ação
da justiça. inviolabilidad. v.tb. imunidade.

isonomia salarial, exigência de que trabalhadores
que executam a mesma função recebam paga-
mento igual, independente de qualquer outra con-
dição. isonomía salarial
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J
juiz (s. m. -es -a -as). 1. aquele que julga. 2. aquele

que tem o poder de julgar. 3. membro do Poder
Judiciário. juez.

julgamento (s. m. -s). 1. tomada de decisão, com
base em consideração cuidadosa dos fatos, prin-
cípios, etc. 2. opinião. 3. decisão oficial de um
juiz ou corte legal. juzgamiento. erro de julga-
mento [error de Juzgamiento]; tomar a responsa-
bilidade de julgar [asumir Ia responsabilidad de
juzgar]; formar um julgamento [hacer un
juzgamiento].

julgar (v.). juzgar.
juramento (s. m. -s). 1. afirmação ou promessa

formal. juramento. 2. promessa solene feita por
ocupante de determinado cargo no momento da
posse. juramento dei cargo . v.tb. posse.

jurisdição (s. f. -ões). 1. função estatal conferida ao
Poder Judiciário consistente em declarar e reali-
zar, de forma prática, a vontade da lei em face de
uma situação jurídica controvertida. 2. extensão
territorial em que essa função estatal é exercida.
jurisdicción. v.tb. competência.

leis. v.tb. direito. 2. conjunto de soluções dadas
às questões de direito pelos tribunais superiores.
3. interpretação reiterada que os tribunais dão à
lei, nos casos concretos submetidos ao seu julga-
mento. jurisprudencia. v.tb. tribunal.

justiça (s. f. sing.). 1. qualidade daquilo que é justo;
exatidão, precisão, certeza. 2. a faculdade de jul-
gar segundo o direito e melhor consciência. 3.
conjunto de magistrados judiciais e pessoas que
servem junto deles. 4. o pessoal de um tribunal.
S. ext. o Poder Judiciário. justicia. fazer justiça
[hacer justicia]; fazer justiça pelas próprias mãos
[hacer justicia por Ias propias manos]; fugir à ação
da justiça [escapar de Ia acción de Ia justicia]; jus-
tiça eqüitativa [justicia equitativa]; levar à justiça
[Ilevar a lajusticia]; obter justiça [obtenerjusticia];
com justiça [con justicia]; oficial da justiça [oficial
de justicia]; por justiça [por justicia]; ele o tratou
com justiça [lo trató con justicia].

justificação (s. f. -ões). 1. ação de justificar(-se). 2.
justificativa que acompanha uma proposição
legislativa. justificación.

jurisprudência (s. f. -s). 1. ciência do direito e das	justificar (v.). justificar.
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legal (adj. 2g. -is). 1. qualidade daquilo que é permi-
tido por lei. legal. 2. qualidade daquilo que exis-
te em virtude da lei. v.tb. ilegal.

legalidade (s. f. -s). condição daquilo que é permiti-
do por lei. legalidad. v.tb. ilegalidade.

legalista (adj. 2g. -s). 1. relativo à lei. 2. qualidade
daquele que luta pelo respeito e cumprimento das
leis. 3. pej. qualidade daquele que dá importân-
cia exagerada ao que a lei diz, em vez de procu-
rar entender e agir de acordo com seu significa-
do real. legalista.

legalizar (v.). legalizar.

legislação (s. f. -ões). 1. conjunto de leis acerca de
determinada matéria. 2. a ciência das leis. 3. a
totalidade das leis de um Estado, ou de determi-
nado ramo do Direito. legislación. legislação so-
bre [legislación sobre]; legislação contra [legislación
contra].

legislador (s. m. -es -a -as). 1. aquele que faz leis. 2.
fml. membro de um corpo legislativo, legislador.
v.tb. Deputado, parlamentar, Senador, Vereador.

legislador (adj. m. -es -a -as). que legisla; legislativo.
legislador.

legislar (v.). legislar.

legislativo (adj. m. -s -a -as). 1. fml. relativo ao pro-
cesso de fazer e aprovar leis. legislativo 2. de
ou pertencente à função de fazer e aprovar leis.
3. pertencente ao Poder Legislativo. Legislativo.
reformas legislativas [reformas legislativas]; proce-
dimentos legislativos [procedi mientos legislativos].
v.tb. Poder Legislativo.

legislatura (s. f. -s). período de tempo em que um
mandato parlamentar é exercido. (*) legislatura.

adic. No Brasil, conforme disposição constitucio-
nal, cada legislatura corresponde a um período

de quatro anos. A contagem das Legislaturas na
ALEMG iniciou-se em 1947.

lei (s. f. -s). 1. regra de direito ditada pela autorida-
de estatal e tornada obrigatória para manter, numa
comunidade, a ordem e o desenvolvimento. ley.
a lei proíbe o roubo [Ia ley prohibe eI robo]. 2.
normas ou conjunto de normas elaboradas e vo-
tadas pelo Poder Legislativo. 3. obrigação im-
posta pela consciência e pela sociedade. 4. do-
mínio, poder, mando. S. norma, preceito, princí-
pio, regra. 6. condição imposta pelas coisas, pe-
las circunstâncias. 7. a polícia, os policiais. 8.
regras relativas a um esporte ou negócios. v.tb.
código, direito, estatuto, justiça. 9. lei básica; a
Constituição de um Estado; a lei fundamental.
Constitución. v.tb. Constituição. brecha na lei
[brecha en Ia ley]; de acordo com a lei [de acuerdo
con Ia ley]; dentro do lei [dentro de laley]; impor a lei
[imponer Ia ley]; fora da lei [fuera dela ley]; fora-da-
lei [fuera de Ia ley]; lei adjetiva [ley adjetiva]; lei
canônica [código canónico]; lei da guerra [Iey de Ia
guerra]; lei das nações [ley de Ias naciones]; lei da
oferta e da procura [ley de Ia oferta y Ia demanda]; lei
das probabilidades [ley de Ias probabilidades]; lei do
imposto [ley impositiva]; lei do selo [stamp act]; lei
marcial [ley marcial]; lei militar [ley militar]: lei seca
[ley seca]; manter a lei e a ordem [mantener Ia ley y
eI orden]; o braço da lei [eI brazo de Ia Iey]; obedien-
te à lei, cumpridor da lei [cumplidor de Ia ley]; por lei
[por ley]; sem lei [sin ley]; tornar-se lei [convertirse
en ley]; transgressor da lei [transgresor de Ia Iey]. v.tb.
Apêndice II.

lei complementar. ato normativo que, por força
de dispositivo constitucional específico, sujeita-se
a procedimento legislativo caracterizado pela exi-
gência de aprovação por maioria absoluta para a
sua aprovação; visa dar desdobramento discipli-
nar a preceito da Constituição que não seja auto-
aplicável. ley reglamentaria. v.tb. Apêndice II.
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lei ordinária
lockout

lei delegada. BRA: lei elaborada pelo Chefe do Exe-
cutivo, por delegação expressa do Poder
Legislativo, mediante resolução que especifica o con-
teúdo e os termos do exercício dessa prerrogativa.
Iey delegada(*). v.tb. Apêndice II.

lei ordinária, norma jurídica elaborada pelo Poder
Legislativo em sua atividade comum e típica. ley
ordinária. v.tb. Apêndice II.

lei orgânica. 1. constituição municipal. ley orgânica. 2.
regimento. estatuto. v.tb. regimento, Apêndice II.

licença (s. f. -s). 1. papel, cartão, documento, etc.,
mostrando que foi dada permissão para que se de-
senvolva alguma atividade, normalmente mediante
pagamento de taxa e, algumas vezes, depois de um
teste. 2. permissão oficial para fazer alguma coisa.
3. fml. liberdade de ação, expressão, pensamento,
etc. 4. pej. liberdade descontrolada que causa da-
nos; abuso da liberdade. S. liberdade reivindicada
por um pintor, escritor, etc., para mudar os fatos do
mundo real na produção de um trabalho artístico.
licencia, licença para venda [licencia para venta]. 6.
ato formal de consentimento, escrito ou falado; con-
cordância, permissão. permiso, consentimiento
(fmi.). v.tb. vênia. 7. autorização para afastamento
do trabalho ou posto, especialmente no governo
ou serviço militar. 8. período correspondente a esse
afastamento. licencia. v.tb. ausência.

líder (s. 2g. -es.). 1. indivíduo que chefia, comanda ei
ou orienta, em qualquer tipo de ação, empresa ou
linha de idéias. 2. guia, chefe ou condutor que re-
presenta um grupo, uma corrente de opinião, líder.
v.tb. cólegio de líderes. 3. pej. alguém reconhecido
como líder de um país ou de uma organização, ape-
sar de não ter realmente poder; figura decorativa.
líder. líder de bancada [presidente de bancada]; lí-
der de bloco parlamentar [presidente de bloque];
líder da Maioria [líder de Ia mayoría]; líder da Mino-
ria [líder de Ia minoria]; líder de partido político [lí-
der de partido]; líder do governo [líder de
gobierno].

liderança (s. f. -s). 1. a posição ou função de um
líder. liderazgo. ele manteve sua liderança no par-
tido [él mantuvo ei liderazgo en ei partido]. 2.
capacidade de liderar; espírito de chefia; qualida-
des que tornam alguém um bom líder. demons-
trar potencial de liderança [demostrar potencial
de liderazgo]. 3. forma de dominação baseada
no prestígio pessoal e aceita voluntariamente pe-
los dirigidos. a liderança do sindicato [ei
liderazgo dei sindicato].

linha partidária, princípios, políticas ou práticas adotadas
por um partido ou grupo político. línea partidaria
votar de acordo com linhas partidárias [votar de acuerdo
con Ias líneas partidanas]. v.tb. partido.

livro (s. m. -s). 1. obra literária, científica ou artísti-
ca apresentada em um volume. 2. registro para
certos tipos de anotações. 3. parte de uma nor-
ma jurídica, formada pelo conjunto de títulos.iibro.
v.tb. Apêndice ii.

lobby (s. m. -ies). 1. sing. ato ou efeito de procurar
influenciar os representantes do povo, com o
objetivo de fazê-los votar segundo os próprios
interesses ou de grupos que representam. 2. uma
sala grande ou passagem que conduz da entrada
para as salas, dentro de um prédio público. 3.
GBR: ante-saia da Câmara dos Comuns por onde
passam os parlamentares para chegar ao plená-
rio, onde encontram representantes dos grupos
de pressão que reivindicam determinadas posições
com relação a assuntos de seu interesse.
Iobby.

lobista (s. 2g. -s). pessoa que representa os inte-
resses de um grupo, e tenta conseguir a aprova-
ção ou rejeição de medidas e projetos de lei, de
acordo com esses interesses. lobista.

lockout (s. m. -s). paralisação do trabalho de uma
empresa, por iniciativa dos patrões, até que se
consiga um acordo com os trabalhadores.
Iockout. v.tb. greve.
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maioria (s. f. -s). 1. o maior número; a maior parte.
uma maioria votou o favor cia proposta [una mayoría
votó a favor de Ia propuesta]. 2. pluralidade de vo-
tos em um sufrágio, assembléia, sociedade,
corporação, etc. vencer por maioria de votos [vencer
por mayoría de votos]. 3. bancada ou o bloco com
maior número de Deputados. S. o partido político
que tem o maior número de pessoas eleitas, tanto
na Câmara quanto no Senado. 6. partido ou aliança
de partidos que, no parlamento, compreende o
maior número de votos. o Partido Democrata é mai-
oria [ei Partido Demócrata es mayoría]. mayoría.
v.tb. minoria, quórum.

maioria absoluta. número igual ou superior à me-
tade mais um dos membros de uma instituição
colegiada (assembléias, tribunais, etc.).
mayoría absoluta.

maioria relativa. superioridade numérica simples
de votos. mayoría simple. receber a maioria re-
lativa dos votos [obtener Ia mayoría simple].

maioria simples. ver maioria relativa.

majoritário (adj. m. -s -a -as). aquele que detém a
maioria. mayoritario.

mandado (s. m. -s). ordem escrita que emana de
autoridade judicial ou administrativa, em virtude
da qual deve ser cumprida a medida ou diligência
que nela se ordena. orden. mandado de busca
[orden de allanamiento]; busca sem mandado
[allanamiento sin orden].

mandato (s. m. -s). 1. período de tempo determi-
nado oficialmente no qual alguém detém poder
ou responsabilidades. mandato. eleito para um
mandato de quatro anos [elegido para un mandato
de cuatro aros]; término de mandato [término dei
mandato]. 2. poder dado a um país, depois da
Primeira Guerra Mundial, pela Liga das Nações
(hoje pela ONU), para governar um outro país

ou parte dele. 3. missão, incumbência, manda-
to. 4. ordem ou preceito de superior para infe-
rior; mandado. mandato, orden.

adic. Em Português, não é comum o uso do termo
mandato no sentido de ordem, procuração.

mandato de direito privado, ver procuração.

mandato imperativo. 1. aquele que impõe ao parla-
mentar eleito pelo povo a obrigação de votar de
um certo modo. 2. espécie de mandato, baseado
no princípio da revogabilidade, que vigorou antes
da Revolução Francesa, de acordo com o qual seu
titular ficava vinculado a seus eleitores, cujas instru-
ções teria que seguir nas assembléias parlamenta-
res; se aí surgisse fato novo, para o qual não dispu-
sesse de instrução, ficaria obrigado a obtê-la dos
eleitores, antes de agir; estes poderiam cassar-lhe a
representação . (*) mandato imperativo.

mandato político-representativo. 1. situação
político-jurídica com base na qual alguém, desig-
nado por via eleitoral, desempenha uma função
política na democracia representativa. 2. direito
ou poder dado a um governo ou grupo de pesso-
as para representá-los, decidir, votar e agir em
seu nome, mandato electoral.

marketing político. conjunto das atividades de pu-
blicidade usadas para promover a imagem e as
ações de um político no seu reduto eleitoral.
marketing político. v.tb. político.

medida provisória. BRA: modalidade de proposi-
ção do processo legislativo, que consiste em ato
normativo expedido exclusivamente pelo Presi-
dente da República, em caso de urgência e rele-
vância, com força de lei, devendo ser submetida
de imediato ao Congresso Nacional; a medida
provisória perderá eficácia, desde a edição, se não
for convertida em lei no prazo de trinta dias con-
tados de sua publicação, devendo o Congresso
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meio ambiente
ministério

Nacional disciplinar as relações jurídicas dela decor-
rentes. decreto Iey. v.tb. decreto-lei, Apêndice II.

meio ambiente. conjunto das condições naturais
e das influências que agem sobre os seres vivos,
inclusive sobre o homem. media ambiente.
v.tb. ecologia, ambientalista.

membro (s. m. -s). 1. pessoa pertencente a uma
corporação, associação, família, agrupamento,
etc. 2. parte de um todo (estrutura, organiza-
ção, comunidade, etc.). miembro. membro da
ONU [miembro de Ia ONU]; membro eleito
[miembro elegido]; membro presente [miembro
presente]. mensagem (s. f. -ns). 1. comunica-
ção, notícia ou recado verbal ou escrito.
comunicación, mensaje. mensagem secreta
[mensaje secreto]; mensagem do Governador
[mensaje dei Gobernador]. 2. instrumento de
comunicação oficial entre os Chefes dos Pode-
res Públicos. 3. qualquer comunicação oficial.
mensaje. 4. meio de correspondência do Chefe
do Executivo com a nação; manifesto, discurso à
nação. mensaje presidencial. S. comunicação
oficial entre altos escalões do Estado. uma men-
sagem do Departamento de Estado [un mensaje dei
Departamento de Estado]. v.tb. comunicação,
ofício, pronunciamento.

mensagem de veto, mensagem enviada pelo Che-
fe do Executivo às Casas Legislativas, explicando
os motivos pelos quais determinado projeto não
foi sancionado. mensaje de veto. v.tb. veto.

mercado comum. aliança comercial entre paízes vi-
zinhos. mercado común adic. São exemplos de
mercados dessa natureza, a Comunidade Européia
(ou União Européia), o NAFTA e o Mercosul.

mérito (s. m. -s). 1. merecimento; característica po-
sitiva de uma questão, plano, sistema ou modo de
agir. os méritos do novo programa de saúde [los méri-

tos dei nuevo programa de saiud]. 2. jur questão
ou questões fundamentais, de fato ou de direito,
que constituem o principal objeto da lide. 3. con-
teúdo fundamental; aquilo que constitui o objeto
principal de uma proposição legislativa, mérito.
por seu próprio mérito [por su propio mérito].

mesa (s. f. -s). 1. móvel, comumente de madeira,
sobre o qual se come, escreve, trabalha, joga,
etc. 2. a alimentação, o passadio, o sustento. 3.
grupo de pessoas numa mesa, seja para refeição,
jogo ou negócios. mesa. 4. conjunto dos diri-
gentes de uma assembléia. S. maiúsc. órgão de
uma Casa Legislativa encarregado de dirigir os
trabalhos, com atribuições de natureza legislativa
e administrativa.(*) Mesa. v.tb. decisão da Mesa,
deliberação da Mesa. mesa eleitoral [mesa
electoral]; mesa redonda [mesa redonda]; pôr as
cartas na mesa [poner Ias cartas sobre Ia mesa].
adic. Na ALEMG, usa-se a expressão permanecer
sobre a mesa para designar o prazo de três dias
durante o qual uma proposta de emenda à Consti-
tuição pode receber emendas.

mesário (s. m. -s -a -as). 1. membro da mesa de uma
corporação, especialmente confraria. 2. membro
de mesa em seção eleitoral, no dia da eleição.
mesario.

média (s. f. -s). o conjunto dos meios de comunicação.
prensa. v.tb. imprensa.

ministério (s. m. -s). 1. função de ministro. 2. conjunto
de ministros. v.tb. conselho, gabinete, secretariado. 3.
o tempo durante o qual um ministro ocupa o cargo. 4.
departamento de Estado. v.tb. secretaria ministerio
Ministério das Relações Exteriores [Ministerio de
Relaciones Exteriores]; Ministério da Fazenda
[Ministerio de Hacienda]; Ministério do Trabalho
[Ministerio de Trabajo]: Ministério da Justiça
[Ministerio de Justicia]; Ministério do Interior
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ministério público
município

[Ministerio dei Interior]; Ministério da Defesa
[Ministerio de Defensa]; Ministério da Educação
[Ministerio de Educación]; Ministério da Agricultura
[Ministerio de Agricultura].

ministério público, instituição permanente, funci-
onalmente independente, essencial à função
jurisdicional do Estado, à qual incumbe a defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis; ao
Ministério Público compete exercer a ação pe-
nal, defender os interesses de pessoas e de insti-
tuições às quais a lei concede assistência e tutela
especiais (menores, incapazes, acidentados do
trabalho, testamentos, fundações, etc.) e fiscali-
zar a execução da lei. Ministerio Público.

ministro (s. m. -s -a -as). aquele que exerce a fun-
ção não eletiva de chefe de um departamento de
governo (ministério), ministro v.tb. secretário.
ministro sem pasta [ministro sin cartera].

minoria (s. f. -s). 1. inferioridade numérica. 2. repre-
sentação partidária que, sendo a segunda em nú-
mero de membros, em relação ao governo, ex-
presse posição diversa da maioria. minoria. v.tb.
maioria. 3. grupo que se destaca na sociedade nos
aspectos raciais, religiosos ou étnicos, especialmente
quando a diferença é óbvia e provoca tratamento
desigual ou injusto as pessoas pertencentes a esse
grupo. minorías, grupos minoritarios lei para pro-
teger as minorias religiosas [ley para proteger Ias
minorias religiosas]. v.tb. preconceito, racismo.

EUA: minoria étnica [minoria étnica]. eufemis-
mo usado, em geral, para minorias de origem
européia, em contraste com os cidadãos bran-

cos norte-americanos, considerados mais repre-
sentativos. minoria racial [minoria racial]. eufe-
mismo usado, em geral, para os negros.

moção (s. f. -ões). proposta ou indicação, feita em
assembléia, a respeito de questão em debate ou
sobre fato de ordem administrativa, que se quei-
ra aplaudir ou reprovar. moción. v.tb. petição,
proposição, requerimento.

moderado (adj. m. -s -a -as). qualidade daquele que
manifesta posição política de centro. moderado.

moeda (s. f. -s). 1. dinheiro feito de metal. moneda.
2. dinheiro de metal ou papel que tem curso le-
gal. moneda, dinero. 3. unidade monetária de
um país. moneda. moeda comum [moneda
común]; moeda internacional [moneda interna-
cional]. v.tb. dinheiro.

monarquia (s. f. -s). 1. sistema de governo caracteri-
zado pela hereditariedade e pela vitaliciedade do
monarca. 2. Estado representado ou governo pre-
sidido por um rei ou rainha. monarquia. v.tb. par-
lamentarismo, presidencialismo, república.

monopólio (s. m. -s). exclusividade de tráfico, pos-
se, direito ou exploração. monopolio.

multinacional, ver empresa multinacional.

munícipe (s. 2g. -s). cidadão do município. vecino

município (s. m. -s). 1. circunscrição administrati-
va autônoma do Estado, governada por um pre-
feito e uma câmara de Vereadores;
municipalidade. 2. o conjunto de habitantes do
município. municipalidad, município. v.tb. câ-
mara municipal, cidade, prefeitura.

36



N
nação (s. f. -ões). 1. agrupamento de indivíduos em

um território, ligados pela origem, tradições, costu-
mes, cultura, interesses e aspirações, e geralmente
por uma língua. 2. povo de um território organiza-
do politicamente sob um único governo. 3. pessoa
jurídica formada pelo conjunto dos indíviduos regi-
dos pela mesma Constituição. nation, country. v.tb.
Estado, país, pátria, povo. nación.

nacional (adj. 2g. -is). 1. relativo a nação, que pertence à
nação. nacional. 2. que cobre toda a nação. nacional.

nomeação (s. f. -ões). 1. ato ou efeito de dar no-
mes. nominación 2. atribuição de cargo ou fun-
ção pública ou privada. nombramiento. nomea-
ção para a Suprema Corte [nombramiento para Ia

Suprema Corte]. 3. escolha, designação, indica-
ção. indicação dos candidatos para a presidência
[nominación de los candidatos a Ia presidencia].
v.tb. indicação.

nomear (v.). nominar. nombrar.
nota taquigráfica. 1. anotação abreviada e

simplificada expressaa através de sinais, que per-
mitem uma escrita com a mesma velocidade da
fala. 2. documento resultante do acompanhamen-
to feito por taquígrafo durante reunião. resumen
taquigráfico. v.tb. taquigrafia.

número (s. m. -s). parte da norma jurídica, em-
pregada como desdobramento das alíneas. nú-
mero. v.tb. Apêndice II.
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obstrução (s. f. -ões). 1. recurso utilizado pelos parla-
mentares, numa Casa Legislativa, com o objetivo
de impedir o prosseguimento dos trabalhos e ga-
nhar tempo dentro de uma ação política, através de
vários mecanismos: pronunciamentos, pedidos de
adiamento da discussão e da votação, saída do Ple-
nário para evitar quorum, etc. obstrucción.

ofício (s. m. -s). 1. forma de correspondência ofi-
cial trocada, geralmente, entre chefes ou dirigen-
tes de hierarquia equivalente, ou superior à do
signatário, na administração pública, tratando sem-
pre de assunto oficial da competência de quem o
emite. 2. expediente de comunicação escrita de
um agente público a particulares, com os quais
se queira tratar assuntos de caráter oficial. car-
ta oficial. v.tb. mensagem.

opinião pública, sentimento coletivo (de parte sig-
nificativa ou de toda a população) sobre um de-
terminado assunto. opinión pública. v.tb. pes-
quisa de opinião.

opor<-se> (v.). oponerse.

oposição (s. f. -ões). 1. ato ou efeito de colocar-se
contra. 2. as pessoas que competem ou lutam
contra. 3. partido político contrário ao governo.
oposición. líder da oposição [jefe de Ia oposición].

orador (s. m. -es -a -as). 1. alguém hábil para fazer
discursos. orador (fmL). 2. pessoa que faz um dis-
curso. orador. v.tb. porta-voz, pronunciamento.

orçamentário (adj. m. -s -a -as). relativo a orça-
mento. presupuestario. déficit orçamentário [dé-
ficit presupuestario]; equilíbrio orçamentário
[equilibrio presupuestario]; lei orçamentária [ley
presupuestaria].

orçamento (s. m. -s). 1. avaliação, cálculo, côm-
puto. 2. cálculo da receita e da despesa. 3. cál-
culo de gastos para a realização de uma obra ou
para a execução de um serviço. presupuesto. 4.
jur lei que estima a receita a ser arrecadada e fixa
as despesas a serem feitas pela administração pú-
blica em um exercício financeiro. presupuesto.
abaixo do orçamento [abajo dei presupuesto]; apro-
vação do orçamento [aprobación dei presupuesto];
dentro do orçamento [dentro dei presupuesto]. v.tb.
controle orçamentário, dotação orçamentária, fi-
nanças, gastos públicos, reserva de contingência.

orçar (v.). presupuestar.

ordem do dia. relação das matérias que serão
apreciadas numa reunião; expediente predeter-
minado dos trabalhos de cada dia; lista de assun-
tos a serem discutidos por uma assembléia.
orden dei dia.

ordem econômica. atividades, normas, mecanis-
mos, objetivos, controles e princípios que, em
conjunto e em interação, levam ao progresso ou
à limitação do crescimento da produção, da cir-
culação, da distribuição e do consumo de bens e
serviços. orden económico.

ordem social. 1. conjunto dos direitos do cidadão:
educação, cultura, lazer, trabalho, saúde, assis-
tência social, entre outros. 2. o exercício desses
direitos, visando ao bem-estar da população.
orden social.

organização (s. f. -ões). 1. modo pelo qual se or-
dena um sistema. 2. associação ou instituição
com objetivos definidos. organización.
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país (s. m. -es). território habitado por uma coletividade e
que constitui uma realidade histórica, geográfica e polí-
tica corri designação própria, nação. país, nación. país
em desenvolvimento [país en desarrollo]; país industriali-
zado [país industrializado]; país subdesenvolvido [país
subdesarroliado]. v.tb. Estado, nação, pátria.

parágrafo (s. m. -s). parte de uma norma jurídica,
como subdivisão imediata do artigo, ou disposição
acessória, marginal e complementar deste. pará-
grafo. v.tb. Apêndice II.

parceria (s. f. -s). 1. reunião de pessoas por um inte-
resse comum. asociación, sociedad, comunión..
2. associação de empresas ou instituições para um
fim de interesse comum. joint venture.

parecer (s. m. -es). 1. conceito, opinião, juízo. 2.
opinião emitida por especialista. opinión. 3. pro-
nunciamento de comissão, de caráter opinativo,
sobre matéria que lhe foi distribuída para exame ou
deliberação. opinión, informe, parecer conclusivo
[informe final]; parecer favorável de comissão [infor-
me favorable de Ia comisión]; parecer favorável de
comissão, com emenda [informe favorable de Ia
comisión, con alteraciones]; parecer desfavorável de
comissão [informe desfavorable de lacomisión]. v.tb.
comissão, relatório.

parlamentar (s. 2g. -es). membro de um parla-
mento. parlamentario. v.tb. Deputado, legis-
lador, Senador, Vereador.

parlamentar (adj. 2g. -es). pertencente ou relativo ao
parlamento. parlamentario.

parlamentarismo (s. m. -s). sistema de governo em
que a função de Chefe de Estado é exercida pelo
Presidente ou monarca, enquanto a de Chefe de
Governo é exercida pelo Primeiro-Ministro, par-
lamentarismo. v.tb. monarquia, presidencialismo,
Primeiro-Ministro, república.

parlamento (s. m. -s). câmara legislativa nos países
constitucionais. parlamento.

particular. ver privado.
partido (s. m. -s). 1. organização cujos membros

programam e realizam uma ação comum com
fins políticos e sociais; facção. 2. associação de
pessoas unidas pelos mesmos interesses, ideais,
objetivos; liga. partido. partido político [partido
político]; partido agrário [partido agrario]. v.tb.
bancada, bloco parlamentar, convenção partidá-
ria, fidelidade partidária, filiação partidária, linha
partidária, Apêndice 1.

pátria (s. f. -s). 1. o país de nascimento. patria. 2.
torrão natal; terra. 3. província, cidade, vila ou
aldeia natal. 4. lugar de origem; origem, berço.
v.tb. Estado, nação, país.

pauta (s. f. -s). relação de assuntos a serem trata-
dos em uma reunião legislativa. orden dei dia.
v.tb. ordem do dia.

pedido de destaque. pedido para que se vote em
separado determinado dispositivo, emenda ou
outro ponto em particular. moción de voto en
separado. v.tb. votação.

perdedor (s. m. -es -a -as). 1. aquele que obtém
resultado desfavorável numa competição, eleição,
jogo, etc. 2. aquele que não alcança sucesso pro-
fissional ou social. perdedor. v.tb. vencedor.

perder (v.). perder.
pertinência (s. f. -s). 1. relação, referência, concemência.

pertinencia. adic. NaALEMG, a admissão de emenda
ou substitutivo está vinculada à pertinência desta à ma-
téria contida na proposição principal.

pertinente (adj. 2g. -s). pertinente, relevante.
pesquisa de opinião, procedimento que permite,

através de entrevistas com um certo grupo de

39



petição
político

pessoas, obter uma visão geral do ponto de vista de
um grupo maior da população com relação a qual-
quer assunto. encuesta. v.tb. opinião pública.

petição (s. f. -ôes). formulação escrita de reclama-
ção, pedido ou requerimento, endereçados as
autoridades administrativas ou ao poder público,
a fim de que se exponha alguma pretensão, se
faça algum pedido ou se dê alguma sugestão.
petitorio. entrar com petição [elevar un petitorio].
v.tb. moção, requerimento.

plebiscito (s. m. -s). consulta ao povo sobre ques-
tão ou fato político ou institucional, antes de sua
concretização normativa, referendum, plebisci-
to. v.tb. referendo.

plenário (s. m. -s). 1. reunião dos membros de
uma instituição colegiada com o propósito de de-
cidir ou julgar, de forma soberana, matéria sujei-
ta à sua apreciação. plenario. 2. local onde se
dá essa reunião.

plenário (adj. m. -s -a -as). pleno, completo
plenario. sessão plenária [sesión plenaria].

Poder Executivo, aquele que, segundo a organização
constitucional do Estado, tem a seu cargo a execução
das leis, bem como o governo e a administração dos
negócios públicos; th. denominado apenas Executivo.
Poder Ejecutivo, Ejecutivo.

Poder judiciário, aquele a que, segundo a organi-
zação constitucional do Estado, compete deter-
minar e assegurar a aplicação das leis; tb, deno-
minado apenas Judiciário. Poder judicial.

Poder Legislativo, aquele que, segundo a organi-
zação constitucional do Estado, tem a incumbên-
cia de fazer e aprovar as leis, bem como de con-
trolar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.
Poder Legislativo, Legislativo.

política (s. f. -s). 1. ciência dos fenômenos referen-
tes ao Estado; ciência política. política. 2. siste-
ma de regras referentes à direção dos negócios

públicos. 3. arte de bem governar os povos. 4.
atividade exercida na disputa dos cargos de gover-
no ou no proselitismo partidário. S. princípio dou-
trinário que caracteriza a estrutura constitucional
do Estado. 6. posição ideológica a respeito dos fins
do Estado. política. 7. conjunto de objetivos que
dão forma a determinado programa de ação e
condicionam a sua execução. 8. habilidade no trato
das relações humanas, com vista à obtenção dos
resultados desejados; prudência, sagacidade. 9. ci-
vilidade, cortesia. lO. fig. astúcia, ardil, artifício, es-
perteza. política. política partidária [política
partidaria]: política econômica [política económica];
política urbana [política urbana].

politicagem (s.f.- ris) 1. política mesquinha, usada
para proveito pessoal. 2. conjunto dos políticos
pouco escrupulosos, desonestos. politiquería.

politicamente correto. qualidade de opiniões, idéi-
as, atitudes e projetos que demonstram tendên-
cias liberais. politicamente correcto.

político (s. m. -s -a -as). 1. aquele que trata ou se
ocupa da política; estadista. v.tb. estadista. 2.
pessoa cujo negócio é a política, especialmente
aquela eleita para um parlamento ou que ocupa
uma posição no governo, político. criar um polí-
tico [hacer un político]; derrubar um político [hacer
caer un político]. v.tb. marketing político. 3. fig.
astuto, esperto. pej. político. políticos e burocra-
tas [políticos y burócratas].

político (adj. m. -s -a -as). 1. relativo à, ou próprio
da política. 2. relativo aos negócios públicos, de
ou pertencente aos cidadãos. político, asilo polí-
tico [asilo político]: ativista político [activista políti-
co]; ciência política [ciencia política]; economia
política [Economia Política]; geografia política
[Geografia Política]; legado político [legado políti-
co]; liberdade política [libertad política]; máquina
política [máquina política]: político-partidário [po-
1 ítico-partidario]; preso político [preso político];
sustentação política [sustentación política].
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politizar
presidente

politizar (v.). politizar.

população (s. f. -ões). 1. pessoas residentes numa
determinada área. 2. o número dessas pessoas.
3. conjunto de pessoas pertencentes a uma de-
terminada categoria em um total de habitantes.
población.

porta-voz (s. m. -es). 1. pessoa que fala oficial-
mente em nome de uma organização, compa-
nhia, governo, etc. portavoz. porta-voz do Go-
verno [portavoz dei Gobierno]. v.tb. orador, pro-
nunciamento.

posse (s. f. -s). 1. investidura em cargo público, fun-
ção gratificada, posto honorífico, etc. 2. soleni-
dade para tal investidura. asunción. 3. estado de
quem frui alguma coisa ou a tem em seu poder.
posesión. estar de posse de [estar en posesión
de]; estar na posse legal de [estar en legítima
posesión]; homem de grandes posses [hombre de
gran riqueza]; posse de um benefício [disfrute de
un beneficio, goce de un beneficio]; tomar posse
[entrar en posesión]. v.tb. propriedade.

povo (s. m. -s). 1. pessoas. 2. todos os membros de um
Estado ou nação. 3. raça, nação. pueblo. v.tb. nação.

prazo (s. m. -s). espaço de tempo durante o qual
deve realizar-se alguma tarefa, atividade, etc.
plazo. v.tb. aprovação por decurso de prazo,
decurso de prazo.

preâmbulo (s. m. -s). 1. palavras ou frases
introdutórias que precedem o texto definitivo. 2.
parte inicial de uma norma jurídica, que não se in-
clui no seu texto, mas que serve para identificá-la
na ordem legislativa. preámbulo. v.tb. Apêndice II.

prece (s. f. -s). oração, reza. oración.

precedente (s. m. -s). deliberação ou procedimen-
to que serve de critério ou pretexto a práticas
posteriores semelhantes. precedente, antece-
dente. v.tb. decisão da Mesa.

preconceito (s. m. -s). opinião ou sentimento for-

mados antecipadamente, quase sempre injusto
e, às vezes, desfavorável em relação a pessoas,
coisas, lugares ou situações. prejuicio. precon-
ceito racial [prejuicio racial]; sem preconceito [siri
prejuicios]; ser preconceituoso [ser prejuicioso].
v.tb. minoria, racismo.

prefeito (s. m. -s -a -as). 1. Chefe do Executivo
municipal. intendente, alcaide.

prefeitura (s. f. -s). 1. prédio onde funcionam os ór-
gãos da administração municipal; sede do Poder
Executivo municipal. Municipalidad, Intendencia.
2. cargo ou função de prefeito. v.tb. município.

prerrogativa (s. f. -s). atributo conferido a agente
político ou integrante de uma dada corporação, com
vistas a assegurar-lhe condições para o pleno e de-
sembaraçado exercício de seu dever institucional.
prerrogativa. v.tb. imunidade, privilégio.

adic. O uso abusivo, indevido ou ilegal de prerro-
gativas, na acepção acima, dá-lhe virtual
conotação pejorativa, aproximando-a do sentido
de privilégio ou regalia.

presidência (s. f. -s). 1. cargo de presidente. 2.
período de duração de uma administração ou de
um governo presidencial. presidencia.

presidencialismo (s. m. -s). sistema de governo
democrático no qual as funções de Chefe de Es-
tado e Chefe de Governo são exercidas pela
mesma pessoa. presidencialismo. v.tb. Chefe
de Estado, Chefe de Governo.

presidente (s. 2g. -s). 1. pessoa responsável por
uma reunião, comitê, comissão, organização,
etc. presidente. 2. pessoa que dirige os tra-
balhos de uma corporação deliberativa, pre-
sidente. ex-presidente [expresidente]; presiden-
te eleito [presidente elegido]; presidente em
exercício [presidente en ejercicio]. 3. no âmbi-
to legislativo, parlamentar que representa a ins-
tituição e é responsável pela direção dos tra-
balhos e por sua ordem. Presidente.
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Presidente da República
promulgação

Presidente da República, líder ou chefe do gover-
no de um país de regime presidencialista. Presi-
dente de Ia República.

prestação de contas. informação sobre o uso e
gastos do dinheiro público, fornecida pelo gover-
no ao fim do exercício financeiro e ao fim do
mandato. rendición de cuentas. v.tb. tomada
de contas, Tribunal de Contas.

previdência social. ver seguridade social.

Primeiro-Ministro, no parlamentarismo, Chefe de
Governo escolhido, em geral, pelo Chefe do Es-
tado, entre os membros do partido majoritário.
Primer Ministro.

primeiro mundo. conjunto originalmente formado pe-
los países industrializados da Europa Ocidental (inte-
grantes da União Européia), Estados Unidos, Canadá,
Japão, Austrália e Nova Zelândia. primer mundo. v.tb.
terceiro mundo.

adic. essa denominação tem sido substituída pela expres-
são países industrializados [países industrializados].

privado (adj. m. -s -a -as). que não é público; parti-
cular. privado, particular. em particular [en pri-
vado]; setor privado [sector privado]; empresa pri-
vada [empresa privada]. v.tb. público.

privatização. ver desestatização.

privilégio (s. m. -s). 1. vantagem concedida a al-
guém, com exclusão de outrem, e contra o direi-
to comum. privilegio. 2. prerrogativa, imunida-
de. inmunidad. v.tb. imunidade, prerrogativa.

procedimento (s. m. -s). 1. ação, maneira de agir.
procedimiento. 2. jur formas a que está subordinado
o cumprimento dos atos e trâmites do processo.
procedimiento, proceso. v.tb. ação, processo.

processar (v.). demandar.

processo (s. m. -s). 1. conjunto de ações, atitudes
ou atos executados com a intenção de atingir um
determinado resultado. proceso, trâmite. 2.

procedimentos seguidos para cumprimento das
exigências de andamento de um projeto. proceso.
v.tb. procedimento, tramitação. 3. série de atos
coordenados, regulados pelo direito processual,
mediante os quais se leva a cabo o exercício da ju-
risdição. juicio. v.tb. ação. fazer acordo sem proces-
so legal [hacer un acuerdo sin ei debido proceso].

processo legislativo, conjunto das normas e pro-
cedimentos adotados na elaboração de leis.
proceso legislativo.

procuração (s. f. -ões). contrato pelo qual o
outorgante confere ao outorgado poderes para
representá-lo em algum negócio jurídico, pra-
ticando atos em seu nome, nos termos do res-
pectivo instrumento, poder. votar por procu-
ração [votar por poder].

procurador (s. m. -es -a -as). 1. aquele que tem pro-
curação para tratar dos negócios de outrem. pro-
curador, mandatario. 2. advogado, procurador-ge-
ral [procurador general]; procurador do Estado [Pro-
curador dei Estado]: procurador da Justiça [fiscal].

procuradoria (s. f. -s). denominação dada ao de-
partamento público, chefiado por um procura-
dor. Departamento jurídico.

projeto (s. m. -s). 1. plano de trabalho ou atividade a
ser completado em um tempo determinado e com
um propósito específico. proyecto. 2. esboço,
rascunho. proyecto. 3. proposição do processo
legislativo. proyecto. projeto de lei [proyecto de
ley]: projeto de resolução [proyecto de resolución].
v.tb. anteprojeto, proposição legislativa.

promotor (s. m. -es -a -as). 1. jur o que apresenta
a denúncia: advogado de acusação; membro do
Ministério Público, fiscal promotor de justiça [fis-
cal]; promotor federal [fiscal de Ia Nación].

promulgação (s. f. sing.). ato que declara e atesta a
existência de uma lei, indicando ser ela válida e
executável. promulgación.
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promulgar
público

promulgar (v.). promulgar.

pronunciamento (s. m. -s). 1. ato ou efeito de pro-
nunciar-se ou manifestar a opinião.
pronunciamiento. 2. anúncio ou mensagem ofi-
cial. mensaje, pronunciamiento. falar à nação
[dirigir un pronunciamiento a Ia nación]. 3. dis-
curso. discurso discursos parlamentares [discur-
sos parlamentarios]; fazer um discurso [hacer un
discurso]. 4. discurso ou oração, formal, em lin-
guagem elaborada. S. palestra, conferência. con-
ferencia. v.tb. aparte, comunicação, mensagem,
orador, porta-voz.

pronunciar<-se sobre> (v.). pronunciarse

propor (v.). proponer.

proposição (s. f. -ões). 1. ato ou efeito de oferecer
a exame, submeter à apreciação, apresentar, in-
dicar. 2. oferta, proposta. proposición,
propuesta. ofertas de paz [propuesta de paz].
v.tb. apresentação, moção.

proposição de lei. denominação dada ao projeto
de lei que, aprovado no âmbito legislativo, é en-
caminhado à sanção do Poder Executivo.(*) a
denominação continua sendo proyecto de ley.
v.tb. Apêndice li.

proposição legislativa, denominação genérica dada
às matérias sujeitas à apreciação de uma Assem-
bléia. propuesta, moción.

proposta. ver proposição.
propriedade (s. f. -s). 1. possessão. propiedad

v.tb. posse. 2. aquilo que se possui. propriedade
privada [propiedad privada]. 3. edifício, casa, ter-
reno. 4. adequação, poder. propiedad.

protestar (v.). protestar.

protesto (s. m. -s). reclamação; expressão de de-
saprovação, oposição ou desacordo. protesta,
reclamación. manifestação violenta de protesto
[protesta]; sob protesto [baio protesta].

publicação (s. f. -ões). 1. ato ou efeito de tornar
público, de dar conhecimento, de editar. 2. no
processo de elaboração legislativa, fase posteri-
or à promulgação e que tem por objetivo tornar
a norma conhecida, vigente e eficaz. publicación.

publicar (v.). publicar.

público (s. m. -s). 1. povo em geral. 2. conjunto
de pessoas que lêem, vêem ou ouvem uma obra
literária, dramática, musical, etc. 3. conjunto de
pessoas a que se destina uma mensagem artísti-
ca, publicitária, jornalística, etc. público. 4. audi-
tório, espectadores, platéia. auditorio, platea.
v.tb. audiência.

público (adj. m. -s -a -as). 1. do povo, relativo ao
povo, destinado ao povo ou à coletividade, bibli-
oteca pública [biblioteca pública]. 2. relativo ou
pertencente ao Governo de um país. 3. aberto a
quaisquer pessoas, não secreto. setor público
[sector público]. 4. conhecido de todos, mani-
festo. público, em público [en público]; vida pú-
blica [vida pública]. v.tb. privado.
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racismo (s. m. -s). 1. crença de que as diferen-
ças raciais influem no caráter, na capacidade e
no comportamento das pessoas. 2. sentimen-
to ou tratamento diferenciado dado às pessoas
de outras raças. racismo, discriminación ra-
cial . v.tb. minoria, preconceito.

ratificação (s. f. -ões). ato ou efeito de validar, confir-
mar, aprovar tornando válido. ratificación. ratifica-
ção de um tratado [ratificación de un tratado].

ratificar (v.). ratificar.

receitas públicas, valores devidos à União, aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, seus ór-
gãos e entidades, sob a forma de impostos, taxas,
contribuições e demais rendas arrecadadas aos Te-
souros respectivos. ingresos públicos, rentas
públicas. Receita Federal [Rentas dela Nación]. v.tb.
finanças, imposto.

recesso (s. m. -s). 1. suspensão temporária de atividades
de trabalho, escola, etc. 2. suspensão temporária das
atividades legislativas. receso. entrar em recesso [en-
trar en receso]; estar em recesso [estar en receso].

reconsideração (s. f. -ões). ato de tomar nova
posição. reconsideración.

reconsiderar (v.). reconsiderar.
recorrer (v.). apelar, recurrir.

recurso (s. m. -s). 1. meio de provocar a modifi-
cação de uma decisão. recurso. recorrer da
decisão do Presidente [apelar Ia decisión deI Pre-
sidente]. v.tb. decisão. 2. meio, expediente.
medios. 3. meio pecuniário; fonte de recur-
sos materiais e humanos. recursos. recursos
naturais [recursos naturales].

redação (s. f. -ões). escrita com ordem e méto-
do. redacción. redação de projeto de lei
[redacción de proyecto de ley].

redação do vencido, redação de um projeto com as

emendas aprovadas no primeiro turno de votação.
redacción modificada. vtb. emenda, redação final.

redação técnica legislativa, formas a que se subme-
te quem redige a lei, no que se refere à divisão e
organização do texto legal em artigos, seções, capí-
tulos, etc., e às regras gramaticais.redacción téc-
nica legislativa.

redigir (v.). redactar.

referendo (s. m. -s). consulta ao povo para que este
aprove ou rejeite ato legislativo ou norma constitu-
cional. referendum. a questão foi decidida por
referendo [Ia cuestón fue decidida por referendum].
v.tb. plebiscito.

regime (s. m. -s). sistema de governo pelo qual é
regido um país. régimen. v.tb. governo.

regime de urgência. procedimento adotado por so-
licitação do Chefe do Executivo, para projeto de
sua autoria, ou a requerimento de parlamentar, em
que todos os prazos regimentais para tramitação
de uma proposição legislativa são reduzidos pela
metade. régimen de urgencia.

regimento (s. m. -s). conjunto de normas que re-
gem o funcionamento de uma instituição; estatutos.
reglamento, estatuto. regimento interno
[reglamento interno].

regulamentação (s. f. -ões). I. disciplinamento
normativo. 2. atribuição exclusiva do Poder
Executivo, consistente na expedição de normas
que visam explicar a lei e torná-la exeqüível;
não cria regra nova, de caráter substancial, nem
estabelece princípio ou regra divergente da lei
regulamentada. reglamentación.

regulamentar (v.). reglamentar.

rejeição (s. f. -ões). ato ou efeito de recusar, não aprovar
~azo, desaprobación. rejeição de um projeto de lei
[rechazo de un proyecto de ley].vib. impugnação.
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rejeição de veto
reunião

rejeição de veto. manifestação do Legislativo con-
trária ao veto oposto pelo Chefe do Executivo a
uma proposição de lei, cabendo ao Presidente da
Casa Legislativa promulgar a nova lei resultante de
tal deliberação. denegación de veto. v.tb. veto.

rejeitar (v.). rechazar, denegar, desaprobar

relatar (v.). relatar, noticiar, informar, narrar

relator (s. m. -es -a -as). 1. pessoa que escreve
o relatório, informante. 2. parlamentar en-
carregado de emitir parecer ou relatório.
miembro informante.

relatório (s. m. -s). 1. narração ou descrição so-
bre tema determinado. 2. exposição e relação
dos principais fatos colhidos por comissão en-
carregada de estudar determinado assunto. in-
forme. 3. parte introdutória de um parecer em
que se descreve a tramitação atual da proposi-
ção em apreço. parte introductiva dei infor-
me. v.tb. parecer.

renúncia (s. f. -s). desistência voluntária, renun-
cia. renunciar ao mandato [renunciar ai manda-
to]; renunciar a uma posição de autoridade [renun-
ciar a un cargo]. v.tb. cassação.

renunciar (v.). renunciar, declinar.

representação (s. f. -ões). 1. delegação de pode-
res conferidos pelo povo, por meio de votos, a
certas pessoas, a fim de que exerçam em nome
dele as funções próprias dos órgãos eletivos da
administração pública. representación. 2. di-
reito que cabe ao cidadão de se dirigir aos pode-
res públicos para reclamar contra abusos de au-
toridades ou atos infracionais cometidos no de-
sempenho das suas funções, regulando a respon-
sabilidade das referidas autoridades. petitorio.
fazer representação à Assembléia [hacer un
petitorio]. v.tb. delegação, iniciativa popular.

representação popular. ver representação.

representar (v.). representar.

republicano (adj. m. -s -a -as). 1. partidário da re-
pública ou referente a ela. republicano

requerer (v.). requerir.

requerimento (s. m. -s). 1. documento com suposto
amparo legal, utilizado para fazer solicitação à auto-
ridade competente, supostamente com amparo le-
ga]. 2. no âmbito legislativo, qualquer pedido feito
por Deputado ou Comissão, que verse sobre ma-
téria de expediente ou de ordem, dirigido ao Presi-
dente da Casa ou de Comissão. petitorio,
requerimiento, solicitud. v.tb. moção, petição.

rescisão (s. f. -ões). anulação, rompimento, corte.
rescisión. v.tb. contrato.

reserva de contingência. reserva de recursos fi-
nanceiros para situações emergenciais. reserva
de emergencia. v.tb. finanças, orçamento.

resolução (s. f. -ões). ato administrativo expedido por
altas autoridades de órgãos do Poder Executivo ou
pelos Presidentes do Legislativo e dos Tribunais, des-
tinado a regular matérias de sua competência priva-
tiva e/ou outras de caráter processual, legislativo ou
administrativo. resolución. v.tb. Apêndice II.

retificação (s. f. -ões). publicação oficial com o pro-
pósito de corrigir erros técnicos de lei já aprova-
da. rectificación. v.tb. publicação, errata.

reunião (s. f. -ões). 1. agrupamento ou encontro de
pessoas para tratar de qualquer assunto. reunión.
2. encontro de parlamentares, no Plenário ou nas
Comissões, para apreciar a matéria da pauta ou
para cumprir o determinado em edital de convo-
cação. sesión reunião de comissão [sesión de
comisión]; reunião de cúpula [sesión de cúpula];
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reunião conjunta
revogar

reunião pública [sesión pública], encerramento de
reunião [clausura de sesión]; interrupção, suspen-
são de reunião [suspensión de sesión]; prorroga-
ção de reunião [prórroga de sesión]. v.tb. audiên-
cia, congresso, convenção, sessão legislativa.

reunião conjunta. aquela que se realiza com a par-
ticipação de mais de uma comissão. sesión con-
junta. v.tb. sessão conjunta.

reunião especial. aquela que se realiza para come-
morações ou homenagens. sesión especial.

reunião extraordinária, aquela que se realiza em
horário ou dia diversos dos fixados para as reu-
niões ordinárias. sesión extraordinaria.

reunião informal, encontro entre membros de um
partido. reunión informal, sesión informal.

reunião ordinária, aquela que se realiza regular-
mente, em horário e dias prefixados pelo calen-
dário legislativo. sesión ordinaria.

reunião preparatória, aquela que precede a instala-
ção da legislatura, destinada à posse dos parlamen-
tares e à eleição da Mesa. sesión preparatoria.

reunião secreta. aquela em que só é permitida a
presença dos parlamentares. sesión secreta.

reunião solene. aquela que se realiza para instala-
ção e encerramento de sessão legislativa e para
posse do Governador e do Vice-Governador do
Estado. sesión solemne.

reunir (v.). reunir.
revisão (s. f. -ões). 1. reexame, releitura. revisión.

2. análise de lei ou decreto com o propósito de
reformar, retificar ou anular. revisión.

revogação (s. f. -ões). 1. ato ou efeito de anular,
invalidar, tornar sem efeito uma lei, sentença, au-
torização, etc. revocación, anulación. 2. ato ou
efeito de cassar poderes, autorizações.
revocación. cassar uma carteira de motorista [anu-
lar una licencia de conductor]. v.tb. cassação.

revogar (v.). revocar, rescindir, anular.
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salário (s. m. -s). remuneração pecuniária resul-
tante do trabalho. salario, sueldo. aumento sa-
larial [aumento de sueldo]; congelamento de sa-
lário [congelamiento de sueldo]; salário mínimo
[salario mínimo].

sanção (s. f. -ões). 1. ato típico do Chefe do Po-
der Executivo, consistente na anuência deste a
proposição de lei aprovada pelo Poder Legisla-
tivo. sanción sancionado pelo Governador [san-
cionado por ei Gobernador]. 2. punição.
sanción, punición.

sanção tácita. presunção, prevista na Constituição,
segundo a qual se considera sancionada a propo-
sição de lei sobre que não tenha o Chefe do Exe-
cutivo se manifestado expressamente no prazo
de quinze dias. sanción tácita.

sancionar (v.). sancionar, aprobar.

seção (s. f. -ões). 1. unidade administrativa.
sección. 2. divisão ou subdivisão de um trata-
do, obra ou estudo. sección. 3. parte de uma
norma jurídica, formada pelo conjunto de arti-
gos afins. sección. v.tb. Apêndice II.

secretaria (s. f. -s). 1. repartição pública ou priva-
da onde se desenvolve o expediente de uma ad-
ministração e onde são guardados documentos.
secretaria. 2. ministério, departamento de Es-
tado. secretaria. v.tb. gabinete, ministério.

secretariado (s. m. -s). 1. conjunto dos secretários
de Estado. 2. departamento, agência ou setor ofi-
cial. secretariado, o secretariado da ONU [ei se-
cretariado de Ia ONU]. v.tb. ministério.

secretário (s. m. -s -a -as). 1. funcionário de em-
presa, instituição, etc., ou outra pessoa designa-
da para exercer funções de transcrever atas, re-
digir cartas e documentos, organizar agendas, en-
tre outras. secretario. secretário particular

[private secretary]. 2. numa Casa Legislativa, par-
lamentar eleito para administrar algumas ativida-
des, como: elaboração da ata, controle de presen-
ça nas reuniões, recebimento de correspondência
oficial, entre outras. secretario. v.tb. ministro.

secretário-geral, encarregado-chefe, em geral, de
uma organização internacional ou partido políti-
co. secretario general. Secretário-Geral da ONU
[Secretario General de Ia ONU].

seguridade social. conjunto de normas e ações dos
poderes públicos e da sociedade no sentido de as-
segurar os direitos sociais da população, entre os
quais estão: cobertura de eventos de saúde e aci-
dentes do trabalho, proteção à maternidade e ao
desemprego, ajuda para a manutenção de crianças
e garantia de pensão para dependentes por morte
do segurado. seguridad social. beneficios
previdenciários [beneficios sociales]; estar por conta
da previdência [depender de Ia seguridad social].

senado (s. m. sing.). numa Casa Legislativa, a câmara
alta. Senado. Apêndice 1.

senador (s. m. -es -a -as). membro de câmara
alta numa Casa Legislativa, senador. v.tb. le-
gislador, parlamentar.

serviço público. 1. conjunto dos órgãos e enti-
dades da administração pública. 2. conjunto das
atividades exercidas por esses órgãos e ativi-
dades. ser-vicio público.

servidor público, aquele que exerce cargo ou fun-
ção pública. empleado público.

sessão. ver reunião.

sessão conjunta. numa Casa Legislativa, sessão que
reúne o Senado e a Câmara de Deputados em
casos especiais previstos. sesión conjunta. v.tb.
reunião conjunta.
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sessão legislativa
subemenda

sessão legislativa, conjunto de reuniões realiza-
das em determinado período. período
legislativo.v.tb. reunião.

sessão legislativa extraordinária, aquela que se
realiza em período diverso do fixado para a ses-
são legislativa ordinária, em caso de urgência ou
de interesse público relevante, período
extraordinario.

sessão legislativa ordinária, aquela que se realiza
a cada ano da legislatura, independentemente de
convocação, período ordinario.

sindicato (s. m. -s). associação que trata dos inte-
resses de trabalhadores pertencentes a uma mes-
ma categoria ou a categorias semelhantes, ou
conexas. sindicato, gremio. v.tb. confederação,
federação.

sistema distrital, sistema eleitoral em que é eleito
o candidato que obtiver a maioria dos votos de
uma dada área territorial, denominada distrito,
em que se organiza o eleitorado; nesse sistema,
a representação política traduz interesses geo-
graficamente localizados, em vez de espelhar o
fracionamento ideológico ou a divisão de classes.
sistema distrital.

sistema eleitoral. conjunto de regras, técnicas e
procedimentos a que se submetem as eleições,
com vistas a organizar a representação do povo
no território nacional. sistema electoral. v.tb.
eleição.

sistema majoritário. sistema eleitoral em que a
representação, em dado território, cabe ao can-
didato ou candidatos que obtiverem a maioria dos
votos; a eleição pode ser por maioria relativa (sis-
tema simples ou de escrutínio a um só turno) ou
por maioria absoluta dos votos (neste sistema,
se não ocorrer a maioria absoluta em primeiro
turno, realiza-se nova eleição, geralmente entre
os dois candidatos mais votados, elegendo-se,

então, aquele que obtiver a maioria dos votos
válidos), sistema mayoritario.

BRA: o sistema majoritário por maioria absoluta é
adotado para a eleição de Presidente da Repúbli-
ca, Governadores e Prefeitos (para municípios
com mais de duzentos mil eleitores), e o sistema
majoritário por maioria relativa, para a eleição
de Senadores e de Prefeitos (para municípios com
eleitorado não superior a duzentas mil pessoas).

sistema proporcional. sistema eleitoral em que a
representação parlamentar é resultante da elei-
ção de candidatos submetidos, por meio de lista
partidária, à generalidade dos eleitores compre-
endidos na base geográfica representada, que não
é fracionada em distritos; o mecanismo eleitoral
desdobra-se em dois momentos: a) cômputo dos
votos em geral e cálculo do quociente eleitoral,
resultante da divisão do número de votos colhi-
dos pelo número de assentos na Casa Parlamen-
tar; b) cômputo dos votos atribuídos a cada par-
tido, diretamente ou a algum de seus candidatos,
e cálculo do quociente partidário, mediante a di-
visão da soma dos votos dados ao partido pelo
quociente eleitoral. Com essas duas operações
matemáticas, chega-se ao número de cadeiras a
que faz jus o partido, em virtude de sua votação;
o preenchimento dessas cadeiras far-se-á con-
soante a ordem de votação dos candidatos que
integrem a lista partidária, sistema proporcional.

BRA: o sistema proporcional é adotado para a elei-
ção de Deputados Federais, Deputados Estadu-
ais e Vereadores.

staif (s. m. sing.). grupo qualificado de pessoas que
assistem a um chefe ou dirigente, em empresas
públicas ou privadas; equipe. staff staffpresiden-
cial [staif presidencial]. v.tb. gabinete, servidor
público.

subemenda (s. f. -s). emenda apresentada a outra
emenda. subenmienda.
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substitutivo
supremacia

substitutivo (s. m. -s). proposição apresentada
como sucedânea integral de outra. propuesta
substitutiva. v.tb. emenda.

subvenção (s. f. -ões). 1. verba. subvención. 2. sub-
sídio. subsidio. v.tb. dotação orçamentária, finan-
ciamento, verba.

suplência (s. f. -s). posição de suplente. suplencia.
estar na suplência [estar de suplente].

suplente (s. 2g. -s). pessoa que pode ser chamada
a exercer certas funções, na falta daquela a quem
elas cabiam efetivamente; possível substituto. su-
plente. v.tb. vice.

supremacia (s. f. sing.). 1. superioridade, preemi-
nência, hegemonia. 2. poder supremo.
supremacia.



T
taquigrafar (v.). taquigrafiar.

taquigrafia (s. f. sing.). escrita abreviada e
simplificada, na qual se empregam sinais que per-
mitem escrever com a mesma rapidez com que
se faia; estenografia. taquigrafia, estenografia.
v.tb. nota taquigráfica.

taquígrafo (s. m. -s -a -as). que utiliza a taquigrafia;
estenógrafo. taquígrafo.

terceiro mundo. conjunto originalmente formado
pelos países da América Latina, da África e da Ásia.
tercer mundo. v.tb. primeiro mundo.

adic. Essa denominação tem sido substituída pe-
las expressões país em desenvolvimento [país en
desarrollo], país de economia planificada [ países
de economia planificada] ou país produtor de
petróleo [país productor de petróleo], depen-
dendo de sua aplicação.

título (s. m. -s). 1. designação dada a um livro, ca-
pítulo, artigo, canção, etc. título. 2. denomina-
ção honorífica ou funcional. 3. conjunto forma-
do pela epígrafe e pela ementa de uma norma
jurídica. 4. parte de uma lei extensa, composta
de um conjunto de capítulos. v.tb. Apêndice li.

tomada de contas. exame das contas de uma ad-
ministração governamental por órgão competen-
te. rendición de cuentas (). v.tb. prestação de
contas, Tribunal de Contas.

adic. Se, no prazo previsto pela Constituição, o
Governador ou o Presidente do Tribunal de Con-
tas não enviarem à ALEMG processo de presta-
ção de suas contas, estas serão tomadas pela
Comissão de Fiscalização Financeira, para que
sejam apreciadas, nos termos regimentais.

tramitação (s. f. -ões). ato ou efeito de seguir os
trâmites, cumprir as etapas de um processo.
tramitación, trâmite. a proposta está tramitan-
do no Legislativo [Ia propuesta está siendo trami-
tada en ei Legislativo]. v.tb. processo.

tramitar (v.). tramitar.

tratado (s. m. -s). contrato internacional, formal,
escrito, referente a comércio, paz, etc., assinado
pelos representantes dos países envolvidos, tra-
tado. assinar um tratado de paz [firmar un trata-
do de paz]. v.tb. acordo, contrato, convênio.

tribunal (s. m. -is). órgão judicante coletivo inte-
grante da estrutura do Poder Judiciário, de ins-
tância superior, ao qual cabe julgar matérias em
grau de recurso ou matérias que sejam de sua
competência originária, corte, tribunal, tri-
bunal de justiça [tribunal de justicia]; tribunal
de primeira instância [tribunal de primera
instancia]; levar perante um tribunal [Ilevar a los
tribunales]. v.tb. corte.

Tribunal de Contas. órgão previsto constitucio-
nalmente, integrante da estrutura organizacional
do Estado, que tem como função precípua auxili-
ar o Poder Legislativo no controle externo dos
atos do Executivo. Tribunal de Cuentas. v.tb.
prestação de contas, tomada de contas.

tributo, ver imposto.

turno (s. m. -s). 1. etapa. turno. 2. cada uma
das divisões de um horário de trabalho. turno.
3. numa Casa Legislativa, cada uma das etapas
de tramitação de uma proposição. (*) turno.
primeiro turno [primer turno]: segundo turno
[segundo turno]. 4. numa eleição, cada uma
das etapas de votação. vuelta.
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União (s. f. sing.). BRA: o governo ou administração	urna (s. f. -s). caixa ou sacola lacrada onde os elei-

federal. Nación.	 tores depositam seus votos para posterior apu-
urgência. ver regime de urgência.	 ração. urna. v.tb. votação.
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vacância (s. f. sing.). 1. estado daquilo que se
apresenta ou ficou vago. vacante. 2. tempo
durante o qual um cargo ou emprego não está
preenchido. vacancia.

vacância da lei. tempo decorrido entre a publica-
ção de uma lei e sua entrada em vigor. vacancia.

vaga (s. f. -s). falta, ausência. vacancia, vacante.

vagar (v.). vacar.

vencedor (s. m. -es -a -as). aquele que obtém o
melhor resultado numa competição, eleição, jogo,
etc. vencedor, ganador. v.tb. perdedor.

vencer (v.). vencer, ganar.

vênia (s. f. sing.). jur pedido de licença, permissão
permiso, venia. v.tb. licença.

verba (s. f. -s). 1. soma de dinheiro; quantia. fondos.
v.tb. fundo. 2. dotação ou consignação de quantia
para fins determinados; subvenção. asignación,
dotación. v.tb. dotação orçamentária, subvenção.

Vereador (s. m. -es -a -as). membro de Câmara
Municipal, edil. concejal, edil. v.tb. Câmara Mu-
nicipal, legislador.

vetar (v.). vetar.

veto (s. m. -s). 1. proibição, suspensão. oposição.
2. ato típico do Chefe do Executivo, consistente
na sua discordância com relação a proposição de
lei aprovada pelas Câmaras Legislativas, veto.
poder de veto [poder de veto]. v.tb. mensagem de
veto, rejeição de veto.

adic. Quando o Chefe do Executivo considera
uma proposição de lei inconstitucional ou con-
trária ao interesse público, ele pode vetá-la to-
tal ou parcialmente, devendo devolver a pro-
posição à Casa Legislativa para reapreciação,
acompanhada das razões do veto, o qual é dis-
cutido e votado pelos parlamentares.

viagem oficial. viagem feita para cumprimento de
função inerente ao cargo, a expensas dos cofres
públicos, viaje oficial.

vice (pref.). substituto; posição imediatamente in-
ferior a outra. vice, vice-chanceler [vice
cancilier]. v.tb. suplente.

vício (s. m. -s). 1. costume de proceder mal;
desregramento habitual. vicio, adicción. 2. con-
duta ou costume censurável ou condenável; li-
bertinagem, devassidão, licenciosidade, vicio,
depravación, libertinaje. 3. defeito grave que
torna uma pessoa ou coisa inadequada para cer-
tos fins ou funções. vício, defecto. 4. defeito ca-
paz de invalidar um ato jurídico. defecto, vicio.
vício de construção [vicio de construcción]: vício
de forma [vicio de forma]; vício de iniciativa [vicio
de iniciativa]; vício processual [vicio procesal].

vigência (s. f. -s). tempo durante o qual uma coisa
vige ou vigora. vigencia, validez, vigor, em vi-
gor [en vigor]; entrar em vigor [entrar en vigor].

vigência da lei. 1. momento em que uma lei passa
a ter efeito. 2. período durante o qual uma lei
vigora. vigencia de Ia ley.

vista (s. f. -s). jur entrega de autos a fim de que o
interessado, depois de ver o que neles se con-
tém, se pronuncie como lhe competir. vista.
pedido de vista [pedido de vista].

vitória (s. f. -s). 1. ato de obter resultado favorável
numa competição, luta, eleição, etc. 2. condição
daquele que vence. victoria. v.tb. derrota.

votação (s. f. -ões). 1. ato ou efeito de aprovar
por meio de votos, eleger por meio de votos,
dar ou emitir voto. 2. conjunto dos votos de
uma assembléia eleitoral. votación v.tb. abs-
tenção, aclamação, eleição, voto.

votação secreta. processo de votação em que
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votação simbólica
voto em branco

são utilizadas cédulas, depositadas em urna.
votación secreta.

votação simbólica, processo de votação em que
os favoráveis à matéria permanecem assentados.
votación simbólica.

votante, ver eleitor.
votar (v.). votar, elegir.
voto (s. m. -s). 1. modo de manifestar a vontade,

ou opinião, num ato eleitoral ou numa assem-
bléia. 2. decisão, sufrágio. voto, sufragio. voto
em branco [voto en bianco]; voto a favor [voto a
favor]; voto contra [voto en contra]; voto nulo
[voto nulo]; expressar opinião pelo voto

[expresar opinión a través dei voto]; derrotar
por voto [derrotar por voto]; eleger por voto
[elegir por voto]; destituir ou dissolver (uma as-
sembléia) por voto [destituir o disolver una
asamblea por votación]; direito de voto [derecho
de voto]; obter o maior número de votos
[obtener ei mayor número de votos].

voto de minerva, voto de desempate concedido
aos presidentes dos corpos administrativos, judi-
ciários, legislativos, etc. voto de minerva.

voto de qualidade, ver voto de minerva.
voto em branco. aquele em que o eleitor não pre-

enche o espaço reservado para a escolha de um
candidato. voto en blanco. v.tb. abstenção.
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zona eleitoral. circunscrição legalmente delimita-
da para propósitos eleitorais. distrito electoral,
zona electoral.
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APÊNDICE

Os Sistemas Constitucionais no Mercosul e na Espanha

1. BRASIL

O Estado brasileiro é uma federação formada
pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e
do Distrito Federal. A forma de governo é repu-
blicana e o sistema de governo, presidencialista.
A atual Constituição brasileira foi promulgada em
1988 e estabelece o ordenamento jurídico, polí-
tico e social da República Federativa do Brasil.

A Constituição confere poderes e competências
governamentais, limitando, expressa ou implici-
tamente, a autonomia dos governos dos Estados,
do Distrito Federal e dos municípios. Nela está
consagrada a existência dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, que funcionam de forma
harmônica e independente.

Na União, o Poder Legislativo é exercido pelo
Congresso Nacional; o Poder Executivo é exer-
cido pelo Presidente da República, auxiliado
pelos Ministros de Estado, enquanto o Poder
Judiciário é composto pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelos Tri-
bunais Regionais Federais e Juízes Federais, pe-
los Tribunais e Juízes do Trabalho, pelos Tribunais
e Juízes Eleitorais, e pelos Tribunais e Juízes Mili-
tares. O Poder Judiciário só é exercido nas esfe-
ras federal e estadual, e apenas o Supremo Tri-
bunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça Pos-
suem jurisdição em todo o território nacional.

O Presidente é eleito para um mandato de 5 anos,
vedada a reeleição. A eleição se dá por sufrágio
universal e voto secreto e direto, pelo princípio
da maioria absoluta de votos (sistema majoritá-

rio). A eleição do Presidente implica a eleição do
Vice-Presidente com ele registrado.

1. 1. Congresso Nacional

O Congresso Nacional brasileiro é bicameral, for-
mado pela Câmara dos Deputados e pelo Sena-
do Federal. Elabora leis sobre todas as matérias
de competência da União, além de julgar as con-
tas do Executivo, autorizar declaração de guerra
ou estado de defesa, convocar qualquer Ministro
de Estado para prestar informações a respeito
de tema previamente combinado, julgar crimes
de responsabilidade e exercer atribuições mera-
mente deliberativas.

Os Deputados Federais são considerados repre-
sentantes do povo e são eleitos pelo sistema pro-
porcional para mandato de quatro anos. A Câ-
mara possui 513 membros. Cada Estado possui
um número de cadeiras proporcional a sua po-
pulação, mas essa proporcionalidade é limitada
pela Constituição, que determina o mínimo de 8
e o máximo de 70 Deputados por Estado.

O Senado Federal é composto por 81 membros,
considerados representantes dos Estados
federados. Cada Estado pode eleger 3 Senado-
res, pelo princípio majoritário, para mandato de
8 anos, renovando-se essa representação a cada
4 anos, alternadamente por 1/3 e 2/3 dos mem-
bros.

Os Deputados e Senadores são invioláveis por
suas opiniões, palavras e votos, não podendo ser
presos, salvo em flagrante de crime inafiançável,
nem processados criminalmente sem prévia li-
cença de sua Casa.
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1.2. Governo Estadual

O Poder Legislativo é representado pelas Assem-
bléias Legislativas, que deliberam sobre questões
particulares aos Estados, possuindo competên-
cia para legislar sobre qualquer matéria que não
lhes seja vedada pela Constituição Federal. As As-
sembléias são unicamerais, localizadas nas Capi-
tais dos Estados e funcionam a partir de critérios
próprios. Os Deputados Estaduais são eleitos,
também sob o sistema proporcional, para um
mandato de 4 anos e a eles se aplicam as regras
da Constituição Federal sobre sistema eleitoral,
inviolabilidade, imunidades, remuneração e incor-
poração às Forças Armadas. O número de De-
putados de cada Assembléia corresponde ao tri-
plo da representação do Estado na Câmara dos
Deputados e, atingido o número de 36, será
acrescido de tantos quantos forem os Deputa-
dos Federais acima de doze.

Os Estados possuem Constituições próprias, mas
estas devem estar em conformidade com a Cons-
tituição Federal.

O Chefe do Poder Executivo é o Governador do
Estado, eleito para um mandato de 4 anos, em elei-
ção realizada 90 dias antes do término do mandato
vigente. A eleição do Governador se dá por maioria
absoluta, havendo segundo turno de votação se ne-
nhum dos candidatos a alcançar.

O Poder Judiciário Estadual, com autonomia ad-
ministrativa e financeira, é composto por: Tribu-
nal de Justiça, Tribunais de Alçada, Tribunal e Con-
selhos de Justiça Militar, Tribunais do Júri, Juízes
de Direito e juizados Especiais.

1.3. Governo Municipal

As Câmaras Municipais representam o Poder Le-
gislativo Municipal, são compostas pelos Verea-
dores e têm entre suas atribuições elaborar a Lei
Orgânica do Município, legislar sobre tributos,
serviços e a organização de âmbito local, além
de fiscalizar os atos do Executivo Municipal. Os

Vereadores são eleitos para mandato de 4 anos,
também pelo sistema proporcional, sendo
invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no
exercício do mandato e na circunscrição do Mu-
nicípio. O número de Vereadores de cada Câ-
mara é proporcional à população do Município,
respeitados os limites constitucionais.

A Lei Orgânica Municipal é votada em 2 turnos,
com interstício mínimo de lO dias, aprovada por
2/3 dos membros da Câmara Municipal e pro-
mulgada de acordo com os termos das Consti-
tuições Federal e Estadual.

O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Mu-
nicipal, eleito pelo sistema majoritário, para man-
dato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâ-
neo realizado em todo o País. Nos Municípios
com mais de 200 mil eleitores, os Prefeitos são
eleitos por maioria absoluta dos votos válidos, ha-
vendo segundo turno eleitoral se nenhum dos
candidatos a alcançar. Nos Municípios com me-
nos de 200 mil eleitores, a eleição se fará por
maioria simples.

1.4. Sistema Eleitoral

No Brasil, as eleições realizam-se por voto se-
creto e direto. O voto é obrigatório para os mai-
ores de 18 anos e facultativo para os analfabetos,
os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e me-
nores de 18 anos, não podendo se alistar, como
eleitores, os estrangeiros e os conscritos, duran-
te o período de serviço militar.

A Constituição determina como condições de ele-
gibilidade: a nacionalidade brasileira: o pleno exer-
cício dos direitos políticos; o alistamento eleito-
ral; a alfabetização; o domicílio eleitoral na cir-
cunscrição; a filiação partidária: e a idade mínima
de 35 anos para Presidente, Vice-Presidente e
Senador, 30 anos para Governador e Vice-Go-
vernador de Estado e do Distrito Federal, 21 anos
para Deputado Federal, Deputado Estadual ou
Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de Paz, e
18 anos para Vereador.
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1. PARAGUAI

1. 1. Princípios do regime

O Paraguai aparece como uma República unitária
e indivisível sob a forma de uma democracia re-
presentativa.

O governo é exercido através dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário dentro de um
sistema de divisão, equilíbrio e independência.

A Constituição é a lei suprema, e qualquer lei,
decreto, regulamento ou outro ato de autorida-
de que se oponha ao que ela dispõe é nulo.

Reconhece-se o princípio de igualdade perante a
lei sem admitir prerrogativas de sangue, nasci-
mento ou títulos de nobreza. Está garantida a
igualdade no acesso às funções públicas sem ou-
tra condição que a da idoneidade. A mulher goza
de igualdade civil e política em relação ao homem.

É amparada a propriedade privada, desapropriável
exclusivamente através de sentença judicial ou ex-
propriação. O princípio da privacidade é garantido
na medida em que não atente contra a ordem pú-
blica nem prejudique a terceiros.

Estabelece-se o princípio do devido processo. A
detenção de pessoas, salvo casos de flagrante de-
lito, só pode ser feita através de ordem escrita
da autoridade competente. Também estão garan-
tidos o processo prévio, a defesa, a proibição de
declarar contra si próprio, a presunção de ino-
cência, o non bis in idem e a proibição de tortura.

A esses princípios republicanos deve-se agregar
o do sufrágio como direito, dever e função públi-
ca e o do voto universal, livre e secreto.

Porém, existem indícios que determinam a con-
centração do poder nas mãos do Executivo, por
exemplo, as normas que permitem: reeleição in-
definida do Presidente da República (art. 173 da
Constituição); declaração do estado de sítio ex-
clusivamente pelo Presidente da República, sem
o devido controle parlamentar (art. 181); facul-
dade presidencial para dissolver o Congresso (art.

182) e ditar decretos-leis (art. 183); faculdade do
Congresso de processar, por crimes de respon-
sabilidade, somente os membros da Corte Su-
prema de Justiça, e não o Presidente da Repúbli-
ca e seus Ministros (art. 15 1); subordinação do
Poder Judiciário ao Poder Executivo (art. 196).

1.2. Órgãos constitucionais

A divisão de Poderes obedece à forma tradicio-
nal: Legislativo, Executivo e Judiciário.

1.2.1. O Poder Legislativo

O Poder Legislativo é bicameral, composto pelas
Câmaras de Deputados e de Senadores. Seus
componentes são eleitos, normalmente, junto
com o Presidente da República. O mandato é de
cinco anos e pode haver reeleição.

O período ordinário de sessões é de lO de abril a
20 de setembro. Durante o recesso, podem ser
convocadas sessões extraordinárias pelo Poder
Executivo, que também pode prorrogá-las.

Cada Câmara é juiz exclusivo da eleição, dos di-
reitos e dos títulos de seus membros.

Os parlamentares gozam de imunidade pelas
opiniões manifestadas no exercício de suas fun-
ções. Não podem ser detidos salvo em caso
de flagrante de crime.

Não podem ser eleitos membros do Congresso
os militares em serviço ativo nem os eclesiásticos.

g) Um representante das indústrias.

h) Um membro do comércio.

i) Um representante dos trabalhadores.

1.2.3. O Poder Judiciário
O Poder Judiciário é composto por uma Corte Su-
prema deJustiça, integrada por cinco membros, pelo
menos, e os outros Tribunais estabelecidos por lei.
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Para ser membro da Corte Suprema é necessá-
rio ser paraguaio nato, ter 35 anos, no mínimo,
possuir título de Doutor em Direito, reconheci-
da experiência em matéria jurídica e gozar de no-
tória reputação de honorabilidade.
O Poder Executivo escolhe e nomeia todos os
magistrados do Poder Judiciário. No caso da Cor-
te Suprema, com acordo do Senado, e no caso
dos Tribunais inferiores, com acordo da Corte
Suprema.
Os membros do Judiciário são eleitos por cinco
anos, coincidentes com o período presidencial,
podendo ser reeleitos.
A Corte Suprema possui potestade disciplinar
sobre todos os órgãos do Poder Judiciário.
Os magistrados gozam de imunidade de deten-
ção e não podem exercer outra função pública
ou profissão - salvo como docentes —nem tra-
balhar no comércio ou na indústria.
O Ministério Público é composto do Procurador-
Geral do Estado, nomeado pelo Presidente da
República, os agentes fiscais e os procuradores.
O período é de cinco anos, coincidente com o
presidencial.

1.3. O sistema eleitoral
O sufrágio é um direito, um dever e uma função
pública do eleitor. O voto é universal, livre, iguali-
tário e secreto.
Possuem direito a voto os paraguaios de ambos os
sexos, maiores de 18 anos. Nas eleições para as
Prefeituras também podem votar os estrangeiros.
O serviço militar suspende a condição de eleitor.
A máxima autoridade em matéria contenciosa-
eleitoral é o Tribunal Eleitoral. Seguem-se a ele
uma Junta Eleitoral Central e as Juntas Eleitorais
Secionais, que funcionam em cada município.

correr candidatos partidários ou independentes.
A Constituição estabelece condições para a for-
mação e o funcionamento dos partidos políticos.
Estes não podem ter como propósito destruir o
regime republicano, democrático-representativo
do governo, nem o pluripartidarismo. Também é
proibida a subordinação ou aliança dos partidos
políticos paraguaios com organizações similares
de outros países, a recepção de subvenções do
exterior e a proclamação da abstenção que signi-
fique não-participação dos cidadãos nas eleições.

2. URUGUAI

2.1 Princípios do regime
A Constituição Uruguaia, em vigor desde 1967, com
as emendas de 1990, estabelece que a Nação ado-
ta a forma democrática e republicana de governo.
O Estado não é confessional, não apóia nenhuma
religião em particular, mas a Igreja Católica é a unica
pessoa jurídica privada que possui essa condição por
império de norma constitucional.

O Estado é unitário, existindo, como manifesta-
ções de descentralização territorial os Governos
Departamentais, que possuem como órgãos ne-
cessários uma Intendência Municipal e uma Junta
Departamental. O Intendente tem as funções exe-
cutivas e administrativas, e a Junta, as funções
legislativas e de controle no âmbito
departamental.
Em relação ao regime econômico e social, apa-
rece garantido o direito de propriedade, consi-
derado inviolável, mas fica sujeito às leis que pos-
sam ser elaboradas por razões de interesse ge-
ral. A expropriação exige motivos de necessida-
de ou utilidade públicas estabelecidas por lei, de-
vendo os proprietários serem compensados com
uma justa e prévia indenização.

O sistema eleitoral é proporcional, podendo con-	A reforma constitucional de 1966 estabelece uma
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forma especial de compensação nas expropria-
ções correspondentes a planos e programas de
desenvolvimento econômico, através de justa in-
denização. Nesse caso, o ressarcimento não pre-
cisa ser prévio, devendo a lei indicar expressa-
mente os recursos necessários para garantir o
pagamento total no prazo estipulado, que não
poderá ser superior a dez anos. O ente expro-
priador não poderá tomar posse do bem sem
antes ter pago, pelo menos, uma quarta parte do
total da indenização devida. Em se tratando de
pequenos proprietários, cujas características se-
rão determinadas por lei, o total indenizatório
deverá sempre ser integralizado antes da toma-
da de posse do bem.

2.2. Órgãos constitucionais
A Constituição estrutura a divisão clássica do Go-
verno do Estado: os Poderes Legislativo, Execu-
tivo e Judiciário.

2.2.1. O Poder Legislativo
O Poder Legislativo está integrado por quatro ór-
gãos principais: as Câmaras de Representantes e
de Senadores, a Assembléia Geral e a Comissão
Permanente.
A Câmara de Representantes é composta de 99
membros eleitos de forma direta pelo povo. Esse
número pode ser modificado por lei se aprovado
por 2/3 terços dos votos do total dos integrantes
de cada Câmara.
A Câmara de Senadores possui 30 membros e é
presidida pelo Vice-Presidente da República.
Os legisladores não podem ser responsabilizados
pelas suas opiniões no desempenho de suas fun-
ções, nem podem ser privados de sua liberdade,
salvo em caso de flagrante de crime. O processo
penal não é possível sem prévia suspensão no
exercício das funções legislativas, devendo ser
votada por 2/3 do total dos integrantes da Câma-
ra respectiva.

A Assembléia Geral forma-se com os membros
de ambas as Câmaras, sendo presidida pelo Vice-
Presidente da República. Compete a esse órgão
a designação dos membros da Suprema Corte
de Justiça. Também deve se pronunciar em rela-
ção às medidas de segurança dispostas pelo Po-
der Executivo, outorgando ou denegando a anuência
para a suspensão dos direitos individuais.
A Comissão Permanente é composta de quatro
Senadores e sete Representantes, eleitos pelo sis-
tema proporcional e designados pelas suas res-
pectivas Câmaras, e presidida por um Senador
da maioria. Esse órgão atua durante o recesso
das Câmaras, tendo por atribuição fundamental
a observância da Constituição e das leis.
Existe igualdade em relação às atribuições das Câ-
maras no que se refere ao procedimento de ela-
boração das leis.
À Câmara de Representantes corresponde a fa-
culdade de acusar, perante a Câmara de Senado-
res, as pessoas suscetíveis de responsabilidade
político-penal (Presidente da República, Ministros,
legisladores, membros da Suprema Corte de
Justiça, etc.)
Compete à Câmara de Senadores ditar sentença
para a cassação de seus mandatos.

2.2.2. O Poder Executivo
O Presidente da República é eleito de forma di-
reta por um período de cinco anos. Não pode
ser reeleito, senão após um lapso de cinco anos
de seu último mandato.
Diferentemente do Brasil, não exerce o coman-
do das Forças Armadas de forma unipessoal. Essa
faculdade compete ao Presidente juntamente com
o Ministro respectivo ou com o Conselho de
Ministros.
Os Ministros são designados pelo Presidente da
República entre cidadãos que, por contarem com
apoio paralarnentar, assegurem a sua permanên-
cia no cargo. E o chamado tipo parlamentário raci-
onalizado. O número dos ministérios pode ser
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modificado por lei. Atualmente são doze. Em tese,
o Presidente pode dissolver as Câmaras e con-
vocar novas eleições, embora no Uruguai jamais
tenha acontecido a aplicação dessa faculdade.

2.2.3. O Poder Judiciário
O órgão máximo do Poder Judiciário é a Supre-
ma Corte de Justiça, composta de cinco mem-
bros que permanecem por dez anos no cargo,
não podendo ser reeleitos antes dos cinco anos
de sua cessação.
A Suprema Corte possui competência originária
e exclusiva para a declaração de
inconstitucional idade dos atos legislativos, para o
julgamento dos infratores da Constituição e para
tratar das questões relacionadas com tratados
com outros Estados.

2.2.4
Além dos Poderes citados, a Constituição esta-
belece três sistemas orgânicos de controle: o Tri-
bunal Contencioso-Administrativo, o Tribunal de
Contas e a Corte Eleitoral.

2.3. O sistema eleitoral
O sufrágio é universal, secreto e obrigatório. Os
estrangeiros também podem votar sem necessi-
dade de obter previamente a naturalização. E su-
ficiente a residência no país, por, pelo menos, IS
anos e a inscrição no Registro Cívico.
A inscrição no Registro Cívico é obrigatória. São
eleitores as pessoas maiores de 18 anos.
O sistema eleitoral é complexo. Responde ao
chamado "duplo voto simultâneo". O eleitor deve
se pronunciar, simultanemente, por um partido
político e por um candidato ou candidatos.
Segundo a legislação eleitoral uruguaia "lema" é
a denominação de um partido político, e
"sublema" a denominação de uma fração desse

partido. Por sua vez, cada "sublema" compreen-
de diversas subfraçôes denominadas "listas".
Há lemas permanentes e acidentais. Para ser con-
siderado permanente deve ter participado da elei-
ção anterior e conseguido representação parla-
mentar. Nas eleições de 1989, em virtude dessa
disposição constitucional, foram considerados le-
mas permanentes: o Partido Cobrado, o Partido
Nacional, o Partido Demócrata Cristiano e o Par-
tido Unión Cívica.
A importância de um partido ser considerado
"lema permanente" se deve a esta categoria pos-
sibilitar a acumulação de votos para os cargos
eletivos. Isso é, se o "lema" é acidental, só pode
apresentar uma lista de candidatos a Presidente,
Vice-Presidente, etc., mas, sendo permanente,
pode apresentar mais de uma lista e acumular os
votos obtidos em cada uma.
O sistema eleitoral básico estabelecido pela Cons-
tituição é o da representação proporcional inte-
gral, mas com algumas particularidades. Por
exemplo, para a eleição dos membros da Câma-
ra de Representantes, devem ser levados em
consideração os votos emitidos a favor de cada
"lema", em todo o país. Para essa eleição, há
circunscricões departamentais, correspondendo
dois Representantes, pelo menos, a cada Depar-
tamento.
Os Senadores são eleitos em uma circunscrição
eleitoral única pelo sistema de proporção inte-
gral. A distribuição dos cargos de Senadores ob-
tidos pelos diversos "sub-lemas" será feita tam-
bém proporcionalmente ao número de votos
emitidos nas listas respectivas.
O Presidente e o Vice-Presidente da República
são eleitos conjuntamente. Nesse caso, a Nação
é considerada uma única circunscrição, sendo a
eleição por maioria simples.
Os Prefeitos são eleitos, na circunscrição única
repectiva, pelo sistema de maioria simples.
Os 36 membros de cada Junta Departamental são
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eleitos, em princípio, pelo sistema de represen-
tação proporcional.
Compete à Corte Eleitoral, que possui quatro
membros, a decisão sobre toda questão relativa
aos atos e procedimentos eleitorais.

3. ARGENTINA

3.1. Princípios do regime
A Argentina adota para o seu governo a forma
representativa, republicana e federal.
O Governo Federal sustenta o culto católico
apostólico romano.
Todos os habitantes gozam dos direitos de: traba-
lhar e exercer indústria lícita, navegar e comerciar,
peticionar às autoridades, entrar, permanecer, tran-
sitar e sair do território nacional, publicar suas idéi-
as sem censura prévia, usar e dispor de sua propri-
edade, se associar com fins úteis, professar livre-
mente seu culto, ensinar e aprender.
A propriedade é inviolável e nenhum habitante
pode ser dela privado, senão em virtude de sen-
tença fundada em lei. A expropriação por causa
de utilidade pública deve ser estabelecida por lei
e previamente indenizada.
Os estrangeiros gozam, no território da Nação,
de todos os direitos civis do cidadão. Podem ob-
ter a naturalização após dois anos de residência
contínua no país, podendo esse prazo ser redu-
zido a favor de quem o solicite provando ter pres-
tado serviços à República.
A Constituição pode ser reformada total ou par-
cialmente. A necessidade de reforma deve ser
declarada pelo Congresso com a aprovação de
2/3 de seus membros e será feita por uma con-
venção convocada para tal fim.

3.2. Órgãos constitucionais
3.2.1 O Poder Legislativo.

O Poder Legislativo é composto de um Congres-
so, integrado por duas Câmaras, uma de Depu-
tados da Nação e outra de Senadores das Pro-
víncias.
São requisitos para ser Deputado: ter, no míni-
mo, 25 anos, 4 anos de cidadania em exercício e
ser natural da Província que o eleger.
O mandato dos Deputados é de quatro anos, e
eles podem ser reeleitos, mas a renovação é pela
metade a cada biênio.
Compete à Câmara de Deputados acusar, peran-
te o Senado, o Presidente, o Vice-Presidente, o
Chefe do Gabinete de Ministros, os Ministros e
os membros da Corte Suprema nas causas de
responsabilidade por mal desempenho ou por
crime no exercício de suas funções.
O Senado é composto de três Senadores por cada
Província e três pela cidade de Buenos Aires,
correspondendo dois ao partido político que ob-
tiver o maior número de votos e um ao que ficar
em segundo lugar.
São requisitos para ser Senador: ter, pelo menos,
35 anos de idade, dos quais 6 como cidadão ar-
gentino, e ser natural da Província que o eleger
ou ter, no mínimo 2 anos de residência nesta.
O mandato dos Senadores é de seis anos, po-
dendo estes se reeleger indefinidamente. O Se-
nado renova-se por terços a cada dois anos.
O Vice-Presidente da República é o Presidente
do Senado, mas não tem voto, senão em caso de
empate. As sessões ordinárias das Câmaras vão
de lO de março a 30 de novembro de cada ano.
A convocação extraordinária e a prorrogação das
sessões devem ser feitas pelo Presidente da Re-
pública.
A elaboração das leis pode ter início em qualquer
das Câmaras. Aprovado um projeto pela Câma-
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ra de origem, passa-se sua discussão à outra. Se
aprovado, é enviado ao Poder Executivo para
exame e promulgação.
Qualquer projeto não devolvido pelo Executivo no
prazo de dez dias úteis será considerado aprovado.

3.2.2. O Poder Executivo
O Poder Executivo é exercido pelo Presidente
da República. São requisitos para a função de Pre-
sidente e Vice-Presidente: ser argentino nato ou
filho de argentino nato, além de cumprir as mes-
mas condições exigidas para posse no cargo de
Senador.
O mandato é de quatro anos, havendo a possibi-
lidade de reeleição por mais um período. E per-
mitida a sucessão recíproca de Presidente e Vice-
Presidente. Nesse caso, como no anterior, só
podem ser reeleitos após o intervalo de um perí-
odo.
A eleição para Presidente e Vice-Presidente é di-
reta e em dois turnos. O segundo turno será ape-
nas entre os dois candidatos mais votados. Se o
candidato mais votado no l 0 turno tiver obtido
mais de 45% dos votos válidos, não será neces-
sário o 20 turno. Também quando o candidato
mais votado no lO turno obtiver mais de 40% e,
existindo uma diferença de 10% em relação ao
segundo, não se procederá ao segundo turno.

3.2.3. O Poder Judiciário
O judiciário é composto da Suprema Corte de
justiça e dos tribunais inferiores. Os cargos são
vitalícios. Para o exercício da função, são neces-
sários oito anos na prática da advocacia e o cum-
primento das condições exigidas para a posse no
cargo de Senador.
O Ministério Público é um órgão independente,
com autonomia funcional, é autarquia financeira
cuja função é a de promover a atuação da justiça

em defesa da legalidade e dos interesses gerais
da sociedade, em coordenação com as demais
autoridades da República.

4. ESPANHA

4.1 Os princípios do regime
O regime político espanhol aparece articulado no
título preliminar da Constituição, podendo ser
sintetizado nos seguintes princípios: a soberania
popular, a tipificação do Estado como social e de-
mocrático de Direito e o estabelecimento da
monarquia parlamentar como forma de gover-
no.
O primeiro possui diversas manifestações, sem-
pre destinadas a enunciar que o poder emana do
povo. Isso significa a inevitabilidade do sufrágio
universal e a conexão mediata ou imediata de
todos os Poderes do Estado com a vontade po-
pular.
O segundo resulta do processo evolutivo percor-
rido pelo Estado constitucional desde as suas ori-
gens, implicando a sujeição dos cidadãos e dos
poderes públicos ao rdenamento jurídico.
Finalmente, a monarquia parlamentar é o regime
no qual o Poder Executivo se exerce por um go-
verno politicamente responsável perante o Par-
lamento, que, por sua vez, exerce a função
legislativa.
Parlamento, Governo e Juízes aparecem como
os verdadeiros centros de poder, enquanto o
Rei constitui uma figura quase honorífica.

4.2. Órgãos constitucionais
4.2.1. O Rei.

A Coroa espanhola é caracterizada por determi-
nadas prerrogativas econômicas, por atribuição
de títulos e, fundamentalmente, por dois elemen-

64



tos tipificantes: a irresponsabilidade e a
inviolabilidade. O primeiro, relacionado com as
funções exercidas no desempenho do cargo, jus-
tifica-se em virtude do dispositivo constitucional
que ordena que "dos atos do Rei sejam
responsabilizadas as pessoas que os referendam".
O instituto do referendo aparece como um as-
pecto extremamente interessante para ser ob-
servado. Do ponto de vista histórico, o referen-
do foi sempre apenas uma formalidade para au-
tenticar os atos, mas, na atualidade, com o regi-
me parlamentar aparece como uma limitação ao
poder régio, na medida em que a pessoa que re-
ferenda assume a plena responsabilidade da lega-
lidade e da oportunidade do ato.
O fato é que, na realidade, a assinatura do Rei é
tão necessária quanto a do referendante, sendo,
em conseqüência, duas vontades concorrentes
na formação do ato jurídico, mas as derivações
referidas em matéria de responsabilidade fazem
com que o papel do Rei, embora não seja sim-
plesmente passivo, não possa ter as característi-
cas de preponderância.
Os atos do Rei devem ser referendados pelo
Presidente do Governo e pelos Ministros com-
petentes. Por sua vez, a inviolabilidade consti-
tui um "status" pessoal de imunidade perante
as leis penais.
As funções do monarca são de natureza genérica
e específica. Entre as primeiras encontramos a
simbólica, a moderadora e a arbitral.
O Rei é o Chefe de Estado, símbolo de sua unida-
de e permanência, e representa a Nação nas re-
lações internacionais e a função sucessória que
possibilita a transferência automática do Poder.
O rol moderador significa a colaboração do Rei
com os outros Poderes com o fim de facilitar,
potencializar e favorecer a fluidez dos procedi-
mentos constitucionais dos órgãos do Estado.
A função arbitral serve para evitar as condições

geradoras de conflitos no normal jogo das insti-
tuições, assegurando o funcionamento regular dos
poderes públicos.
Vinculadas a essas funções aparecem as de cará-
ter específico, como manifestar o consentimen-
to do Estado para se obrigar internacionalmente
por meio dos tratados; declarar a guerra e fazer
a paz, com prévia autorizacão das Cortes Ge-
rais; deter o mando supremo das Forças Arma-
das; convocar eleições; convocar e dissolver as
Cortes Gerais, etc.

4.2.2. As Cortes Gerais
As Cortes Gerais representam o povo espanhol
e são formadas pelo Congresso de Deputados e
pelo Senado. A Constituição atribui a elas o exer-
cício das potestades legislativa, orçamentária e de
controle da ação do Governo. Constitui um po-
der político limitado apenas pela Constituição e
cujas decisões só podem ser revisadas pelo Tri-
bunal Constitucional.
O funcionamento desse órgão pressupõe uma
vocação de continuidade, embora as suas reuni-
ões não sejam permanentes.
A Constituição de 1978 optou pelo sistema
bicameral. Historicamente o Congresso aparece
como o órgão de representação da burguesia
emergente, e o Senado, como a assembléia re-
duto dos velhos setores da aristocracia: a no-
breza e o clero. Posteriormente, com os avan-
ços da democracia, perde-se essa característica,
e a Câmara Alta passa a exercer o rol represen-
tativo das comunidades territoriais.
O Congresso é composto por um mínimo de 300
e um máximo de 400 membros. O Senado está
integrado por dois tipos de membros, os provin-
ciais e os autonômicos ou comunitários. Cada
Província elege quatro Senadores, com exceção
das Províncias insulares, em que várias ilhas reu-
nidas formam uma circunscrição. Cada Comuni-
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dade Autônoma elege um Senador e para cada
milhão de habitantes tem direito a mais um. O
mandato dos Senadores é de quatro anos.

4.2.3. O Governo

O Governo se compõe do Presidente, dos Vice-
presidentes e dos Ministros. O princípio gera] é o
de que a nomeação e a cessação do Governo estão
intimamente vinculados à do seu Presidente. Exis-
te, no fundo, uma única vontade determinante na
formação do Governo: a vontade presidencial. O
Rei participa apenas formalmente.
O Governo responde solidariamente de sua ges-
tão política perante o Congresso de Deputados.
Também há responsabilidade penal. Sua função
não é simplesmente executiva, pelo contrário, a
direção e a impulsão política pressupõem uma
atividade que exige programação, planejamento
e estratégia da ação política.
Com a renovação do Congresso e do Senado,
cabe a eleição do Presidente. Identicamente,
quando há perda da confiança parlamentar. Nes-
se sentido, o Presidente pode, a qualquer mo-
mento, apresentar perante o Congresso a ques-
tão de confiança acerca do seu programa de go-
verno ou de uma declaração de política geral.
Considera-se outorgada a confiança quando se
obtém o voto favorável da maioria simples.
Denegada a confiança, haverá demissão automá-
tica do Governo.

4.2.4.0 Poder judiciário
Estabelece a Constituição que a Justiça é admi-
nistrada por magistrados independentes, vitalíci-
os, responsáveis e submetidos exclusivamente ao
império da lei.
Para garantia da independência de suas funções
está proibida a suspensão, o traslado e o afasta-
mento do cargo sem causa, devendo ser obede-
cido o procedimento legal.
Há unidade jurisdicional, com exceção dos delitos
militares que são julgados pelos tribunais militares.
Para alcançar o maior índice de independência
possível, a Constituição espanhola segue o cha-
mado princípio de autogoverno da magistratura.
Esse princípio, nas suas diversas modalidades, ba-
sicamente pode ser sintetizado em duas: o siste-
ma integral de autogoverno, que significa a admi-
nistração dos meios pessoais e materiais; e o sis-
tema de autogoverno relativo, que aparece re-
presentado na criação de um órgão que participa
na nomeação, da promoção e do regime discipli-
nar dos juízes, deixando ao Ministério da Justiça a
administração dos meios materiais.
Este último foi preferido pelo legislador que criou
o Conselho Geral do Poder Judiciário, integrado
pelo Presidente do Tribunal Supremo e por 20
membros nomeados pelo Rei para um período
de 5 anos. Entre esses, 12 devem ser juízes de
qualquer categoria, escolhidos 4 por proposta
do Congresso de Deputados e 4 por proposta
do Senado.
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ÍNDICE ESPANHOL/PORTUGUÊS

O índice apresentado a seguir remete para o ver-	Ambientalista - ambientalista
bete em português posicionado alfabeticamente	Amnistia fiscal - anistia fiscal
no corpo do glossário.

O leitor observará, no entanto, que um termo
ou expressão em espanhol pode remeter, ao mes-
mo tempo, para mais de um correspondente em
português. O mesmo processo pode ser encon-
trado na ordem inversa das línguas. Pode haver,
em alguns desses casos, até correspondência de
classe gramatical. Dessa forma, deve-se obser-
var sempre o contexto semântico em que o ter-
mo ou expressão deve ser usado ou compreen-
dido.

Á

Abstención - abstenção

Abstenerse - abster-se

Acción — ação

Aclamación - aclamação

Aclamar - aclamar

Acta - ata

Acto ad referendum - ato ad referendum

Acuerdo - acordo - composição, contrato, convênio

Acuerdo de líderes - acordo de lideranças

Adicción - vício

Administar - administrar

Administración - administração, governo

Administración pública - administração pública

Alcaide - prefeito

Alianza - coligação

Anales - anais

Análisis apreciação

Analizar - apreciar

Anexar - anexar

Anexión - anexação

Antecedente - precedente

Anteproyecto - anteprojeto

Anterioridad - anterioridade

Anuario - anais

Anuiación - revogação

Anular - revogar

Apelar - recorrer

Apoyar - apoiar

Apoyo - apoio

Apreciación - apreciação

Apreciación final de ias comisiones - apreciação
conclusiva de comissão

Apreciar - apreciar

Aprobación - aprovação

Aprobación tácita - aprovação por decurso de prazo

Aprobar - aprovar - sancionar

Aptitud - competência

Archivamiento - arquivamento

Archivar - arquivar

Archivo - anais

Artículo - artigo

Asamblea Constituyente - Assembléia Constituinte
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Asamblea Legialtiva, Legislatura - Assembléia
Legislativa Estadual

Asesor - assessor - consultor

Asesor legislativo - consultor

Asesorar - assessorar; assessoria

Asesoría - consultoria

Asignación - verba

Asistencia - chamada

Asistente - assessor

Asociación - parceria

Aspirante - candidato

Asunción - posse

Audiencia— audiência

Audiencia pública - audiência pública

Audiencia pública regional - audiência pública regional

Auditor - auditor; fiscal

Auditoria - auditoria; fiscalização

Auditorio - público

Ausencia - ausência

Ausencia justificada— ausência justificada

Autor - autor

Aval - garantia

Bancada - bancada

Bandera - bandeira

Base electoral - base eleitoral

Bicameral - bicameral

Bioque - bancada

Broche - button

Burocracia - burocracia

Burócrata - burocrata

Burocrático - burocrático

c

Câmara de Diputados - Câmara dos Deputados,
Campafa electoral ,campanha eleitoral

Candidatearse - candidatar-se

Candidato - candidato

Capacidad - competência

Capitalismo - capitalismo

Capítulo - capítulo

Carta Magna - Constituição

Carta oficial - ofício

Casuísmo casuísmo

Casuista - casuísta

Censura - censura

Centro financiero - centro financeiro

Certificado - certificado

Ciudad - cidade

Ciudadanía - cidadania

Ciudadano - cidadão

Cláusula - cláusula

Clientelismo - clientelismo

Coalición - coligação

Codificar - codificar

Codigo - código

Colegio de líderes - Colégio de Líderes

Colegio electoral - colégio eleitoral

Coligación - coligação
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Comercio - comércio

Comisario - delegado

Comisión ad hoc - comissão temporária

Comisión conjunta - comissão conjunta

Comisión especial - comissão especial

Comisión parlamentaria de investigación -
comissão parlamentar de inquérito

Comisión permanente - comissão permanente

Comisión representativa— comissão de represen-
tação; comissão representativa

Comisión temporaria - comissão temporária

Common Law - direito consuetudinário

Competencia - competência

Compostura - decoro

Comunicación - comunicação, mensagem

Comunión - parceria

Concejal - Vereador

Concejo - conselho

Concejo Deliberante - Câmara Municipal

Conciliar - compor

Condeferación - confederação

Condición - cláusula

Confederación - coligação

Confederar - confederar

Conferencia - pronunciamento

Congreso - congresso

Congreso Nacional - Congresso Nacional

Conservador - conservador

Consideración - apreciação

Considerar - apreciar

Consiliario - conselheiro

Constitución - composição, Constituição

Constituyente - constituinte

Cónsul - cônsul

Consulado - consulado

Consultor - consultoria

Consultoria - consultoria

Consumidor - consumidor

Consumir - consumir

Contestación -

i 

mpugnação

Contratar - conratar

Contrato - acordo; contrato

Control - fiscalização, governo

Control presu puestario - controle orçamentário

Convención - congresso, convenção

Convención partidaria - convenção partidária

Convenio - acordo, contrato, convênio

Convocación - convocação

Convocar - chamar, convocar

Coraje - decisão

Corregidor - corregedor

Correligionario - correligionário

Corromper - corromper

Corrupción - corrupção

Corrupto - corrupto

Corte - corte, tribunal

Crisis - crise

Cuarto oscuro - cabine de votação

Cuerpo deplomático - diplomacia

Cuestión de orden - questão de ordem
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IBE

Debate - debate: discussão

Debatible - discutível

Debatir - debater; discutir

Decidir - decidir

Decisión - decisão

Decisión de Ia Mesa - decisão da Mesa

Declaración de Derechos y Garantías - Declara-
ção de Direitos e Garantias

Declaración de Ia Independencia- Declaração da
Independência

Declinar renunciar

Decoro - decoro

Decoro parlamentario - decoro parlamentar

Decretar - despachar

Decreto - decreto; despacho

Decreto ley - decreto-lei; medida provisória

Decurso de plazo - decurso de prazo

Defecto - vicio

Deflación - deflação

Delegación - delegação

Delegado - delegado

Delegar - delegar

Deliberación - deliberação

Deliberación de Ia Mesa - deliberação da Mesa

Deliberar - apreciar; deliberar

Delito - crime

Delito de cuello blanco - crime de colarinho branco

Delito de responsabilidad - crime de responsabilidade

Demagógico - eleitoreiro

Demandar - processar

Democracia - democracia

Demócrata - democrata

Democrático - democrático

Denegación de veto - rejeição de veto

Denegar - rejeitar

Departamento jurídico - procuradoria

Depravación - vício

Derecho - direito

Derecho administrativo - direito administrativo

Derecho Civil - direito civil

Derecho comercial - direito comercial

Derecho Constitucional - direito constitucional

Derecho consuetudinario - direito consuetudinário

Derecho Penal - direito penal

Derecho tributario - direito tributário

Derrota - derrota

Derrotar - derrotar

Desaprobación - rejeição

Desaprobar - rejeitar

Desarchivamiento - desarquivamento

Desarchivar - desarquivar

Desarroliar - desenvolver

DesarroHo desenvolvimento

Desestatizar - desestatizar

Designación - indicação

Despachar - despachar

Destitución - cassação

Destituir - cassar

Determinación - decisão

Dinero - dinheiro; moeda

Diplomacia - diplomacia

Diplomático - diplomata
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Diputado - Deputado

Discriminación racial - racismo

Discurso - pronunciamento

Discusión - debate; discussão

Discutible - discutível

Discutir - debater; discutir

Disidencia - facção

Dispositivo - dispositivo

Distrito electoral - zona eleitoral

División distrital - divisão distrital

Dotación - verba

Dotación presupuestaria - dotação orçamentária

E

Ecologia - ecologia

Ecológico - ecológico

Ecologista - ecologista

Economia - economia

Económico - econômico

Economista - economista

Edil - Vereador

Ejecutivo - Poder Executivo

Ejercicio financiero - exercício financeiro

Elección - eleição

Elector - eleitor

Electorado - eleitorado

Elegir - eleger; votar

Empatar - empatar

Empate - empate

Empleado público - servidor público

Encuesta - pesquisa de opinião

Enmendar - emendar

Enmienda - emenda

Enmienda constitucional - emenda à Constituição

Enviar - despachar

Epígrafe - epígrafe

Escrutinio - fiscalização

Escuela particular - escola particular

Escuela privada - escola particular

Escuela pública - escola pública

Establishment - establishment

Estadista - estadista

Estado - Estado

Estado unitario - Estado unitário

Estados confederados - confederação

Estatización - estatização

Estatizar - estatizar

Estatuto - estatuto; lei orgânica; regimento

Estenografia - taquigrafia

Estudiar - apreciar

Estudio - apreciação

Etica - ética

Etica profesional - ética profissional

Exhibición - apresentação

Expedir - despachar

Exposición - apresentação
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F
Facción - facção

Favorecer - apoiar

Fe de errata - errata

Federación - federação

Federación - Estado Federal

Feminismo - feminismo

Feminista - feminista

Fidelidad partidaria - fidelidade partidária

Filiación - filiação partidária
Financiamiento - financiamento

Financiar - financiar

Finanzas - finanças

Fiscal - fiscal; promotor

Fiscalización - fiscalização

Fiscalizar - fiscalizar

Fondos - fundo; verba

Frente - bloco parlamentar

^ Z
Gabinete - gabinete

Galeria - galeria

Ganador - vencedor

Ganar - vencer

Garantia - garantia

Garantizar - garantir

Gastos públicos - gastos públicos

Gobernador - Governador

Gobernante - governante; governante

Cobernar - administrar; governar

Gobierno - administração; administração pública;
governo

Gremio - sindicato

Grupo de intereses - grupo de interesse

[$1
Habilidad - competência

Habitante - habitante

Himno nacional hino nacional

Honrado - direito

Huelga - greve

Huelguista - grevista

II
ldoneidad - competência

Ilegal - ilegal

llegalidad - ilegalidade

Ilícito - ilegal

Imagen pública- imagem pública

lmmunidad - privilégio

lmpuesto - imposto

lmpugnación - impugnação

Impugnar - impugnar

Inciso - inciso

Incorporación - anexação

lnflación - inflação

Inflacionar - inflacionar
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Informante - relator

Informar - relatar

Informe - parecer; relatório

Ingresos públicos - receitas públicas

Iniciativa - iniciativa

Iniciativa popular - iniciativa popular

inmunidad- imunidade

Inscripción - inscrição

lnspección - fiscalização

Inspector - fiscal

Integrar - compor

Integro - direito

Intendencia - prefeitura

Intendente - prefeito

lnterrupción - aparte

lntervención - intervenção

Intervencionismo - intervencionismo

intervenir - intervir

lntroducción - apresentação

Introducir - apresentar

lnversión - investimento

Invertir - investir

lnviolabilidad - inviolabilidade

lsonomía salarial - isonomia salarial

J

Jefe - delegado

jefe de Estado - Chefe de Estado

jefe de gabinete - chefe de gabinete

Jefe de Gobierno - Chefe de Governo

juez - juiz

J uicio - processo

Juramento - juramento

Juramento dei cargo - juramento

Jurisdicción - jurisdição

Jurisprudencia - jurisprudência

justicia - justiça

justificación - justificação

justificar - justificar

Juzgamiento - decisão

Juzgamiento - julgamento

J uzgar - julgar

L
Legal - legal

Legalidad - legalidade

Legalista - legalista

Legalizar - legalizar

Legislación - legislação

Legislador - legislador; legislador

Legislar - legislar

Legislativo - legislativo; Poder Legislativo

Legislatura - Legislatura

Ley - decreto legislativo; lei

Ley delegada - lei delegada

Ley ordinária - lei ordinária

Ley orgânica - lei orgânica

Ley reglamentaria - lei complementar

Libertinaje - vício

Libro - livro
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Licencia - licença

Líder - líder

Liderazgo - liderança

Línea partidaria - linha partidária

Lista - chamada

Lobby - lobby

Lobista - lobista

Lockout - lockout

M

Mandatario - procurador

Mandato - delegação; mandato

Mandato electoral - mandato político-representativo

Mandato imperativo - mandato imperativo

Marketing político - marketing político

Mayoría - maioria

Mayoría absoluta - maioria absoluta

Mayoría simple - maioria relativa

Mayoritario - majoritário

Medio ambiente - meio ambiente

Medios - recurso

Mensaje - mensagem; pronunciamento

Mensaje de veto - mensagem de veto

Mercado común - mercado comum

Mérito - mérito

Mesa - mesa

Mesario - mesário

Miembro - membro

Miembro informante - relator

Ministerio - ministério

Ministerio Público - Ministério Público

Ministro - ministro

Minoria - minoria

Moción - moção; proposição legislativa

Moción de veto en separado - pedido de destaque

Moderado - moderado

Monarquia - monarquia

Moneda - moeda

Monopolio - monopólio

Movimiento feminista - feminismo

Muestra - apresentação

Multinacional - empresa multinacional

Municipalidad - município; prefeitura

Município - município

N

Nación - nação; país; União

Nacional - nacional

Narrar - relatar

Nombramiento - nomeação

Nombrar - nomear

Nominación - indicação; nomeação

Nominar - indicar; nomear

Norma - cláusula

Noticiar - relatar

Número - número

76



Período extraordinario - sessão legislativa extra-
ordinária

Período legislativo - sessão legislativa

Período ordinario - sessão legislativa ordinária

Permiso - licença; vênia

Pertinencia - pertinência

Pertinente - pertinente

Petitorio - petição; representação; requerimento

Platea - audiência; público

Plazo - prazo

Plebiscito - plebiscito

Plenario - plenário; plenário

Población - população

Poder - procuração

Poder Ejecutivo - Poder Executivo

Poder judicial - Poder Judiciário

Poder Legislativo - Poder Legislativo

Política - política

Político- político; político

Poiitiquería - politicagem

Politizar - politizar

Portavoz - porta-voz

Posesión - posse

Preámbulo - preâmbulo

Precedente - precedente

Precepto - cláusula

Prejuicio - preconceito

Prenda - garantia

Prensa - imprensa; mídia

Prerrogativa - prerrogativa

Presentación - apresentação

Presentar - apresentar

Obstrucción - obstrução

Oficina - gabinete

Opinión - parecer

Opinión pública- opinião pública

Oponerse - opor-se

Oposición - oposição

Oración - prece

Orador - orador

Orden - mandado; mandato

Orden dei dia - ordem do dia; pauta

Orden económica - ordem econômica

Orden social - ordem social

Organización - organização

Pacto - contrato

País - país

Parágrafo - parágrafo

Parlamentario - parlamentar; parlamentar

Parlamentarismo - parlamentarismo

Parlamento - parlamento

Parte introductiva dei informe - relatório

Particular - privado

Partido - partido

Patria - pátria

Perdedor - perdedor

Perder - perder
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Presidencia - presidência

Presidencialismo - presidencialismo

Presidente - presidente

Presidente de Ia República - Presidente da República

Presupuestar - orçar

Presupuestario - orçamentário

Presupuesto - orçamento

Primer Ministro - Primeiro-Ministro

Primer mundo - primeiro mundo

Privado - privado

Privatizar - desestatizar

Privilegio - privilégio

Probo - direito

Procedimiento - procedimento

Proceso - procedimento; processo

Proceso legislativo - processo legislativo

Procurador - procurador

Promulgación - promulgação

Promulgar - promulgar

Pronunciamiento - pronunciamento

Pronunciarse - pronunciar-se sobre

Propiedad - propriedade

Proponer - apresentar; propor

Proposición - proposição

Propuesta - proposição; proposição legislativa

Propuesta substitutiva - substitutivo

Protesta - protesto

Protestar - protestar

Proyecto de ley - proposição de lei

Proyecto - projeto

Publicación - publicação

Publicar - publicar

Público - público; público

Pueblo - povo

Punición - sanção

ki1*0^

Quorum - quórum

Quorum especial - quórum qualificado

Racismo - racismo

Radacción - redação

Ratificación - ratificação

Ratificar - ratificar

Receso - recesso

Rechazar - rejeitar

Rechazo - rejeição

Reclamación - protesto

Reconciliar - compor

Reconsideración - reconsideração

Reconsiderar - reconsiderar

Rectificación - retificação

Recurrir - recorrer

Recurso - recurso

Redacción final - redação final

Redacción modificada - redação do vencido

Redacción técnica legislativa - redação técnica
legislativa

Redactar - redigir
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Referendum - plebiscito; referendo

Régimen - regime

Régimen de urgencia - regime de urgência

Regimento - lei orgânica

Reglamentación - regulamentação

Reglamentar - regulamentar

Reglamento - regimento

Relatar - relatar

Relevante - pertinente

Remitir - despachar

Rendición de cuentas - prestação de contas; to-
mada de contas

Rentas públicas - receitas públicas

Renuncia - renúncia

Renunciar - renunciar

Representación - representação

Representante - delegado

Representar - representar

República - república

Republicano - republicano

Requerimiento - requerimento

Requerir - requerer

Rescindir - revogar

Rescisión - rescisão

Reserva de emergencia - reserva de contingência

Resolución - decisão; deliberação; resolução

Resumen taquigráfico - nota taquigráfica

Reunión - reunião

Reunión informal - reunião informal

Reunir - reunir

Revisión - revisão

Revocación - revogação

Revocar - revogar

Salario - salário

Sanción - sanção

Sanción tácita - sanção tácita

Sancionar - sancionar

Sección - seção

Secretaria - secretaria

Secretariado - secretariado

Secretario - secretário

Secretario general - secretário-geral

Seguridad social - seguridade social

Senado - Senado

Senador - Senador

Sentencia - decisão

Separado - avulso

Servicio público - serviço público

Sesión - reunião

Sesión conjunta - reunião conjunta; sessão conjunta

Sesión especial - reunião especial

Sesión extraordinaria - reunião extraordinária

Sesión informal - reunião informal

Sesión ordinaria - reunião ordinária

Sesión preparatoria - reunião preparatória

Sesión secreta - reunião secreta

Sesión solemne - reunião solene

Sindicato - sindicato

Sistema distrital - sistema distrital

Sistema electoral - sistema eleitoral

Sistema mayoritario - sistema majoritário

Sistema proporcional - sistema proporcional
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Soborno - corrupção

Sociedad - parceria

Solicitud - requerimento

Staif - staff

Subenmienda - subemenda

Subsidio - subvenção

Subvención - subvenção

Sueldo - salário

Suelto - avulso

Sufragio - voto

Sumario - ementa

Supervisor - fiscal

Suplencia - suplência

Suplente - suplente

Supremacia - supremacia

fi
Taquigrafear - taquigrafar

Taquigrafia - taquigrafia

Taquígrafo - taquígrafo

Tercer mundo - terceiro mundo

Título - título

Tramitación - tramitação

Tramitar - tramitar

Trámite - processo; tramitação

Tratado - acordo; tratado

Tribunal - tribunal

Tribunal de Cuentas - Tribunal de Contas

Tributo - imposto

Turno - turno

U
Unión - coligação

Urna - urna

Lvi
Vacancia - vacância; vacância da lei; vaga

Vacante - vacância; vaga

Vacar - vagar

Validez - vigência

Vecino - munícipe

Vencedor - vencedor

Vencer - vencer

Venia - vênia

Vetar - vetar

Veto - veto

Viaje oficial - viagem oficial

Vice - vice

Vicegobernador - Governador

Vicio - vício

Victoria - vitória

Vigencia - vigência

Vigencia de Ia ley - vigência da lei

Vigorvigência

Vista - vista

Votación - votação

Votación electrónica - votação eletrônica

Votación en bloque - votação em bloco

Votación nominal - votação nominal
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Votación secreta - votação secreta

Votación simbólica - votação simbólica

Votar -votar

Voto - voto

Voto de minerva - voto de minerva

Voto en bianco - voto em branco

Vuelta - turno

z

Zona electoral - zona eleitoral
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