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APRESENTAÇÃO

Em 1 995,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
Núcleo 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, ao qual solicitou-se a elaboração deste trabalho. Após meses de paciente e
dedicado esforço coordenado pela Professora Rosa Maria Neves da Silva, oferecemos ao público este
volume. Trata-se de primeira publicação do Núcleo de Tradução a partir do resultado de suas pesquisas.

Não são poucas as diferenças político-culturais entre o Brasil e os países de língua inglesa. Entre
esses últimos não se verifica uma estrita uniformidade idiomática. Por outro lado, conceitos, expressões
e vocábulos utilizados no dia-a-dia de cada parlamento têm características próprias. Isso dá bem a
medida das dificuldades que a equipe teve de superar. Os resultados foram compensadores. A Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais tem a satisfação de colocar ao dispor dos parlamentares e do público em
geral um livro que, estamos certos, será um instrumento útil para o intercâmbio com o resto do mundo.
É a primeira conquista de um projeto mais amplo.

Em nome do Poder que presidimos, expressamos nossos agradecimentos aos membros da
Comissão Especial sobre o MERCOSUL, à Professora Rosa Maria Neves da Silva, 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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NOTAS INTRODUTÓRIAS

É com prazer que trazemos a público este Glossário de Termos Parlamentares, bilíngüe, resulta-
do de pesquisa feita pelo Núcleo de Tradução de Língua Inglesa da Escola do Legislativo. Esta publicação
é a primeira versão de um projeto a ser ampliado e, certamente, aperfeiçoado no futuro, através de
novas pesquisas e das sugestões dos leitores.

O grupo de pesquisa de tradução e terminologia da Escola do Legislativo pesquisou fontes bibli-
ográficas nacionais e estrangeiras, entrevistou membros da National Conference of State Legislatures
(NCSL) dos Estados Unidos, valeu-se de fontes informais, utilizou-se das redes internacionais de comu-
nicação informatizada, e discutiu seus achados e dúvidas em reuniões periódicas. O resultado desse
trabalho é um glossário bilíngüe, que pretende ter coberto termos comuns e específicos da área políti-
co-parlamentar e outros termos afins, que provaram ser de uso recorrente no âmbito das Assembléias
Legislativas.

A área da pesquisa foi delimitada a partir de uma terminologia básica usada no processo legislativo
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais e pela NCSL. Levando-se em conta o período previsto para a
realização da pesquisa, considerou-se a impossibilidade de cobrir com precisão as variações terminológicas
da área político-parlamentar federal e dos demais Estados, bem como das várias áreas político-parla-
mentares norte-americanas e britânicas. A terminologia obtida e contida no glossário é comentada, às
vezes exemplificada, e identificada quanto à localização do uso.

Esta primeira edição do Glossário de Termos Parlamentares inclui cinco apêndices. O Apêndice
1 traz um histórico do sistema de governo e do sistema eleitoral do Brasil, dos Estados Unidos e da Grã-
Bretanha. O Apêndice II detalha os tipos de leis, as partes que as compõem e o processo de sua elabo-
ração no Brasil e nos Estados Unidos. O Apêndice III traz uma lista de siglas internacionais relativas a
instituições ligadas às áreas política, social e econômica de interesse para o legislador. O apêndice IV
mostra uma lista de falsos cognatos. O objetivo da inclusão desta lista é evitar o uso inadequado de
certos termos cuja grafia se assemelha a palavras brasileiras, mas cujo significado não corresponde àquele
esperado. O apêndice V contém informação gramatical simplificada da língua inglesa. Esta microgramática
pretende ilustrar aqueles aspectos mais comuns da língua, esclarecendo o leitor quanto à sua forma e
função. Descritos de forma sucinta, e exemplificados, estão os conceitos de gênero e número, o sistema
verbal, as preposições mais comuns, os adjetivos, os possessivos, os demonstrativos e os artigos defini-
dos e indefinidos.

O glossário inclui, ainda, uma legenda contendo os símbolos e abreviaturas usados ao lado de
cada entrada. Os símbolos orientam o leitor em relação a explicações adicionais e termos não encontra-
dos em uma das línguas. As abreviaturas indicam a condição gramatical, grafia, tipo e localização de uso,
entre outras coisas.

Feita esta introdução, resta esperar que este Glossário de Termos Parlamentares cumpra a
tarefa de servir, como livro de referência, de maneira adequada, esclarecedora e correta àqueles que
dele se utilizarem.

Rosa Maria Neves da Silva
Coordenadora do Projeto
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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. -óes). 1. ação ou efeito de deixar de
votar. 2. não comparecimento à eleição.
abstention. v. tb. voto em branco.

BRA: No Congresso Nacional, a abstenção é como
um voto em branco; nos casos em que a votação
exige quórum qualificado, esses votos não são com-
putados para a decisão final.

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

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

aclamação (s.f. -ões). demonstração de aprovação
por meio de aplauso ou outra expressão sonora.
acciamation. v.tb. votação.

aclamar (v.). acciaim.
acordo (s. m. -s). ajuste, convenção ou contrato

estabelecido entre duas ou mais partes, por
vontade das mesmas. agreement. v.tb. com-
posição, contrato, convênio, tratado.

acordo de lideranças. 1 .consenso entre líderes
numa Casa Legislativa a respeito de matérias em
tramitação e de outros tópicos de interesse co-
mum. 2. documento em que se formaliza esse
consenso. leaders agreement. v.tb. líder.

administração (s. f. -ões). 1. gestão de negócios
públicos ou particulares.administration,
management. 2. período de um governo, es-
pecialmente de um partido ou governante em
particular. administration. v.tb. governo.

administração pública. 1. conjunto de entidades
e órgãos administrativos integrantes do Poder
Executivo. 2. governo. Administration,
government. administração pública direta [direct
public administration]; administração pública in-
direta [indirect public administration].

administrar (v.). administrate, manage.

alínea (s. f. -s). parte de uma norma jurídica, re-
sultante do desdobramento dos incisos. break.
v.tb. Apêndice li.

ambientalista (s. 2g. -s). aquele que trata de
assuntos ou defende causas relacionadas ao
meio ambiente. environmentalist. v.tb. eco-
logista, meio ambiente.

anais (s. m. p1.). registro de eventos, atividades, fa-
tos históricos, oficiais, científicos ou pessoais,
organizado anual ou periodicamente. annais,
records, files, anais do Congresso [congressional
records]; um dos episódios mais desagradáveis na
história da política britânica [one of the most
disgraceful episodes in the annals of British
politics]. v.tb. arquivamento.

anexação (s. f. -ões). 1. reunião, incorporação
de proposições semelhantes em apenas uma
proposição. attachment. 2. tomada de con-
trole de um território; apropriação de um ter-
ritório pela força. annexation.

adic. NaALEMG, quando determinada propo-
sição legislativa guarda identidade ou semelhan-
ça com outra já em tramitação, ela é anexada
à primeira apresentada.

anexar (v.). attach, annex.

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

anteprojeto (s. m. -s). 1. rascunho, versão prelimi-
nar de um plano ou projeto. draft. 2. primeira
versão ou versão preliminar de uma proposição,
que deve ser ainda discutida e ajustada antes de ser
apresentada em plenário. draft bilI. v.tb. projeto.

anterioridade (s. f. -s). princípio legal segundo o
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aparte
arquivamento

qual uma lei tem de ser anterior aos fatos e situ-
ações a que se refere e pretende regular.
priority principie.

aparte (s. m. -s). interrupção breve de um orador
com o propósito de levantar indagações ou escla-
recimentos sobre o assunto em debate.
interruption. v.tb. intervenção, pronunciamento.

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

apoio (s. m. -s.). sustentáculo, base, suporte, susten-
tação, proteção, prova. support.

apreciação (s. f. sing.). 1. análise, exame, conceito,
julgamento, opinião. 2. exame de matéria pelo Ple-
nário, envolvendo discussão e votação, a partir de
parecer, de natureza opinativa, ou relatório, de
natureza descritiva, emitido pelas comissões perti-
nentes. consideration, study, analysis.

EUA: main motion. apreciação de uma proposição
legislativa. subsidiary motion, secondary
motion. apreciação de emenda a uma proposição.
motion to reconsider. mecanismo que faz o as-
sunto, projeto ou emenda voltar à sua posição ori-
ginal, ou seja, à situação em que se encontrava an-
tes da votação. special order. ato de marcar a apre-
ciação de um projeto de lei para um momento pos-
terior da sessão legislativa.

apreciação conclusiva de comissão. exame, pe-
las comissões, de proposições que, nos casos pre-
vistos no Regimento Interno, não necessitam ir a
Plenário para aprovação. committee's conclusive
deliberation. v.tb. comissão.

apreciar (v.). 1. avaliar, julgar, estimar, considerar.
study, analyse, consider, deliberate. 2. admi-
rar; tomar-se grato, reconhecer as qualidades de
alguma coisa ou de alguém. appreciate.

apresentação (s. f. -ães). 1. exposição, mostra, exi-
bição. show, presentation. 2. ato de fazer uma
pessoa conhecer outra. introduction. 3. intro-

dução de um texto ou matéria à discussão. a.
introduction, presentation. apresentação de um pro-
jeto de lei [introduction of a bilq. b. GBR table. a
oposição apresentou uma emenda ao projeto de lei [the
opposition has tabled an amendment to the bilI].

EUA: hopper. recebimento de uma proposição
legislativa; lugar onde se armazenam as proposições
apresentadas. hopper rule. regras que controlam
o recebimento de proposições. pre-filed bili. pro-
jeto de lei preparado e registrado antes da abertu-
ra de uma reunião. revision. procedimento de nu-
meração e verificação da correção forma] das pro-
posições apresentadas.

apresentar (v.). present, propose, introduce,
bring in.

aprovação (s. f. -ões). i. ato ou efeito de acatar,
aceitar; concordar. approval. 2. tomada de deci-
são favorável a proposição, que encerra a fase
deliberativa no âmbito do Poder Legislativo. 3. to-
mada de decisão favorável de comissão técnica,
relativamente ao parecer nela produzido sobre
determinada proposição. enactment, approval,
passing, voting through. v.tb. rejeição.

aprovação por decurso de prazo. BRA: instituto
de processo legislativo existente na ordem jurídica
vigente à época da Constituição de 1967/69, graças
ao qual o Presidente da República podia enviar ao
Congresso Nacional projeto de lei sobre qualquer
matéria, solicitando a sua apreciação em regime de
urgência, num prazo de 45 dias, em sessão conjun-
ta; decorrido o prazo, sem deliberação, considera-
va-se aprovado o projeto. lapse of term
enactment. v.tb. decurso de prazo, prazo.

aprovar (v.). enact, approve of, pass, vote through.

arquivamento (s. m. -s). 1. conservação, manuten-
ção, guarda de papéis, documentos, registros, pro-
cessos, etc. v.tb. anais. 2. suspensão do andamen-
to de um processo, inquérito ou procedimento.
fihing. v.tb. desarquivamento.
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arquivar
auditoria

adic. Na ALEM G, toda a documentação relati-
va ao processo legislativo é arquivada ao final
da tramitação. Proposições rejeitadas têm sua
tramitação encerrada e são arquivadas imedi-
atamente. Ao final de cada legislatura, tam-
bém são arquivadas as proposições apresenta-
das por membros do Legislativo, não aprecia-
das até aquela data.

arquivar (v.). file, put in a file/archive.

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

Assembléia Constituinte, corpo de legisladores
com a função precípua de redigir ou alterar a Cons-
tituição. Constituent Assembly, Constituency,
Constitutional Convention. v.tb. constituinte.

Assembléia Legislativa Estadual. parlamento es-
tadual. State Legislature, State Legislative
Assembly, State House of Representatives,
General Assembly (usado em alguns Estados nor-
te-americanos). v.tb. Apêndice 1.

assessor (s. m. -es -a -as). pessoa que dá assistên-
cia ou suporte profissional a outra; auxiliar imedia-
to. assistant, clerk, assessor. assessor de plenário
[clerk, chaniber assistant]; assessor parlamentar
[parliamentay assistant, partisan clerk].

assessorar (v.). assist.

assessoria (s. f. -s). assistência, suporte profissional.
assistance. v.tb. consultoria.

ata (s. f. -s). 1. registro escrito no qual se relata o
que se passou numa reunião, convenção, con-
gresso, etc. 2. registro escrito, em ordem cro-
nológica, das atividades e procedimentos de uma
Casa Legislativa, minutes, proceedings,
journal. ata minuciosa [detailed minutes];
ata sucinta [brief minutes].

EUA: bulletin. publicação periódica mostrando o
andamento das medidas e projetos nas duas Ca-
sas do Congresso. journal entry state. exame
das atas, feito pelos Tribunais, para determinar
se os procedimentos legais foram seguidos na
tramitação de um projeto de lei.

ato ad referendum. atividade ou ação da compe-
tência de uma autoridade ou órgão da adminis-
tração, praticada por outrem através de delega-
ção de competência, e que só se torna eficaz
depois de homologada pelo delegante. ad refe-
rendum act.

audiência (s. f. -s). 1. oitiva; ato de receber al-
guém a fim de ouvir o que este tem a dizer acer-
ca de determinado assunto. 2. jur. sessão em
que o magistrado atende ou ouve as partes, de-
terminando medidas acerca das mesmas ques-
tões. 3. no âmbito legislativo, reunião com tais
propósitos. hearing. v.tb. reunião. 4. público,
platéia. audience. 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. public hearing, open meeting.

audiência pública regional. mecanismo de par-
ticipação popular direta na definição de políticas
públicas, previsto na Constituição do Estado de
Minas Gerais; consiste em reunião de comissão
da ALEMG, com entidades da sociedade civil,
para subsidiar o processo legislativo, sobretudo
na elaboração da lei orçamentária, regional
public hearing.

auditor (s. m. -es -a -as). que realiza auditoria.
auditor. v.tb. fiscal.

auditoria (s. f. -s). exame especializado das con-
tas de uma empresa ou órgão do governo.
audit. v.tb. fiscalização.
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ausência
avulso

ausência (s. f. -s). afastamento, falta de compare-
cimento. absence. ausência sem permissão
[absence without leave]; ausência com permissão
[absence with leave]; ausência justificada [absence
excused]. v.tb. licença, quórum.

ausência justificada. ausência de um Deputado
durante uma reunião com motivo explicitado e
aceito pela Assembléia. EUA: absence excused.

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

avulso (s. m. -s). publicação de proposição em se-
parado, contendo o texto e informações adicio-
nais sobre a legislação citada. sundries.
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pj

bancada (s. f. -s). 1. agrupamento organizado dos
parlamentares de uma mesma representação
partidária, região ou grupo de interesses.
caucus. v.tb. partido.

bandeira (s. f. -s). 1. símbolo, feito de pano, dis-
tintivo de uma nação, agremiação esportiva, so-
cial ou política. flag, banner. 2. idéia, lema ou
divisa que orienta um partido, um grupo ou uma
pessoa. banner. a bandeira da liberdade [the
banner offreedom]; juramento à bandeira [Piedge
of Aliegiance].
EUA: a bandeira norte-americana tem listras ho-
rizontais brancas e vermelhas e um retângulo la-
teral, no alto, à esquerda, contendo 50 estrelas
que representam os Estados.
GBR: a bandeira britânica, também chamada
Union jack ou Union FIag, reúne três bandei-
ras com as Cruzes de Saint George, Saint Andrew
e Saint Patrick, representando, respectivamen-
te, a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda do Norte.

base eleitoral. reduto onde o candidato obtém a
maioria dos votos necessários para sua eleição.
party district, electoral district.

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
partidos ou elementos políticos numa Casa
Legislativa, que agem conjuntamente para alcan-
çar um objetivo comum. bloc. bloco ruralista
[farm bloc]; bloco sindicalista [union bloc].

burocracia (s. f. -s). 1. conjunto de funções e fun-
cionários do Estado. 2. prática dessas funções.
3. entraves legais, funcionais, administrativos, re-
gulamentares ou normativos provocados pela
prática dessas funções. bureaucracy.

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

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

button (s. m. -s). emblema usado na lapela, duran-
te campanhas eleitorais, publicitárias, etc.
button. v.tb. campanha eleitoral.
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cabine de votação, espaço separado, pequeno,
indevassável de uma sala, onde o eleitor marca o
seu voto em sigilo. voting booth. 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.
electioneerer. v.tb. campanha eleitoral, eleição.

Câmara dos Deputados. órgão colegiado
legislativo composto pelos Deputados Federais,
o qual, ao lado do Senado, integra o Congresso
Nacional. EUA: House of Representatives,
Chamber of Deputies, Lower House, Lower
Chamber. GBR: House of Commons. v.tb. Con-
gresso Nacional, Senado, Apêndice 1.

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

campanha eleitoral. conjunto de ações e esfor-
ços utilizados por um candidato para se eleger.
a. election campaign, canvass. b. pej. elec-
tioneering. v.tb. button, cabo eleitoral, eleição.

EUA: Political Action Committee (PAC). orga-
nização formada por grupos de interesse, homens
de negócios ou sindicatos, com o propósito de
levantar fundos para a campanha eleitoral de um
determinado candidato.

candidatar<-se> (v.). run.
candidato (s. m. -s -a -as). 1. aquele que pede vo-

tos; aquele que pede que o elejam para um
cargo. candidate. 2. aspirante a emprego, car-
go, honraria ou dignidade. candidate, aspirant.

capitalismo (s. m. -s). sistema de operação de uma
economia que se caracteriza pela convivência en-
tre a liberdade de iniciativa pessoal e a livre con-
corrência entre empresas, com pouca interven-
ção do Estado. capitalism.

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

cassação (s. f. -ões). 1. suspensão ou anulação de
direitos políticos ou de cidadania. disfran-
chisement, impeachment, deprivation of
rights. 2. perda de mandato parlamentar, por
ter o seu titular incorrido em falta funcional, defi-
nida em lei e punida com essa sanção.
im peachment, disfranchisement. cassação de
direitos civis [disfranchisement of legal capacity].
v.tb. renúncia.

EUA: recali. forma de poder político exercido pelo
povo para revogar a eleição de um Deputado ou
Senador estadual, para destituir um funcionário
eleito ou ainda para reformar uma decisão judicial
sobre a constitucionalidade de uma lei.

cassar (v.). impeach, disfranchise, expeli.

casuísmo (s. m. -s). 1. designação dada às opiniões,
propostas ou decisões relativas a casos particula-
res e não às normas gerais que se aplicam as di-
versas situações. 2. pej. uso de artifícios ou argu-
mentos falsos e sutis na discussão e análise de
qualquer caso. casuistry.

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

cédula (s. f. -s). 1. papel moeda. note, bili. v.tb.
dinheiro. 2. papel contendo os nomes de candi-
datos a cargos eletivos. bailot. v.tb. votação.

censura (s. f. -s). 1. exame crítico de obra literá-
ria ou artística. 2. repreensão. censorship. 3.
EUA: ato do corpo legislativo de reprimenda e con-
denação de atos praticados por ocupante de car-
go público, censure.

centro financeiro (s. m. -s). área de uma metrópo-
le onde estão concentradas as instituições finan-
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certificado
código

ceiras, inclusive a Bolsa de Valores, financial
center. EUA: Wall Street. ING: City, City of
London.

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.
certificate. certificado de garantia [warranty].

chamada (s. f. -s). 1. ato de dizer em voz alta os
nomes das pessoas para verificar se estão presen-
tes. cal!, roll calI. 2. chamada feita para solicitar
a presença dos parlamentares à reunião. calI, roll
cal!, calI of the House. chamada para recompo-
sição de quórum [quorum reestablishment rolI cal[];
chamada para verificação de quórum [quorum
check roil cail]; chamada para votação [roIl cail
vote]. v.tb. quórum, votação nominal.

adic. Sempre se faz uma segunda chamada, repe-
tindo-se apenas os nomes daqueles parlamenta-
res que não responderam à chamada anterior.
EUA: call the absentees.

chamar (v.). cali.

Chefe de Estado. representante oficial de uma na-
ção, com funções referentes à soberania e à defe-
sa nacionais; Presidente da República ou Monar-
ca, que pode ou não ser o Chefe do Executivo.
Head of State. v.tb. monarquia, parlamentaris-
mo, presidencialismo, república.

chefe de gabinete, cargo mais elevado na estrutu-
ra de um gabinete. head of office. v.tb. gabinete.

Chefe de Governo, aquele que exerce a chefia do
Executivo. Head of Government. v.tb. monar-
quia, parlamentarismo, presidencialismo, república.

cidadania (s. f. sing.). qualidade ou estado de ci-
dadão. citizenship.

cidadão (s. m. -s -ã -ás). indivíduo no gozo dos direi-

tos políticos de um Estado ou no desempenho de
seus deveres para com este. citizen.

cidade (s. f. -s). 1. complexo demográfico forma-
do, social e economicamente, por uma importan-
te 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. city. v.tb. município.

circunscrição eleitoral. 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. clause. 2. condição que faz parte de
um contrato ou documento. condition, proviso.
3. preceito, norma. precept, rule. v.tb.
Apêndice II.

clientelismo (s. m. -s). procedimento de políticos e
candidatos que consiste na obtenção e distribui-
ção de favores entre aqueles e as pessoas ou gru-
pos que os apóiam. patronage.

coalizão. ver coligação.

codificar (v.). codify.

código (s. m. -s). 1. conjunto metódico e sis-
temático de disposições legais relativas a um as-
sunto ou a um ramo do Direito. 2. coleção de
regras e preceitos. 3. norma, regra, lei. code,
statutes at large, statute book. código civil
[civil code]; código comercial [commercial code];
código de ética [code of ethics, code of conduct];
código de processo civil [code of civil procedure];
código de processo penal [code of criminal
procedure]; código eleitoral [electoral code];
código fiscal [tax code]; código penal [penal code,
criminal code]; código tributário [revenue code,
tax code]. v.tb. lei, Apêndice II.
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Colégio de Líderes
comissão representativa

Colégio de Líderes. órgão constituído pelos Líde-
res da Maioria, da Minoria, das Bancadas
e dos Blocos Parlamentares. caucus, leaders'
college (e). v.tb. líder.

colégio eleitoral. 1. grupo de pessoas reunidas
para fins eleitorais. 2. assembléia de represen-
tantes do povo com a atribuição de escolher o
Presidente da República. electoral coliege. v.tb.
eleição, 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 de diversas pes-
soas ou organizações que visa a um fim comum;
associação, coalizão, fusão, liga. coalition,
coiligation, alliance, union. 2. união de Estados;
confederação. confederation. v.tb. confederação.

comércio (s. m. sing.). 1. compra, venda ou troca
de mercadorias. 2. tipo especial de negócios ou
indústria. trade. acordo de livre comércio [free
trade agreement].

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. committee. 2. local onde funciona a co-
missão. 3. grupo de pessoas com funções especi-
ais ou incumbidas de tratar de determinados as-
suntos; comitê. 4. reunião de tais pessoas para tal
efeito. committee, commission.
comissão parlamentar [legislative committee,
parliamentaiy commission]; comissão de inquérito,
de investigação, de sindicância {inquiry commission}.
v.tb. apreciação conclusiva das comissões.

EUA: conference committee. comissão formada
por dois ou três membros de cada Casa do Con-
gresso, indicada pela Mesa, com a função de
reelaborar as emendas apresentadas por uma Casa
e não aceitas pela outra. committee of the

whole. uma das Casas do Congresso funcionan-
do como uma comissão. discharge of
committee. ação do corpo legislativo a fim de
submeter uma proposição à apreciação do Plená-
rio sem parecer de comissão (tb. ocorre no Bra-
sil). statutory committee. qualquer comissão
criada por meio de lei.

comissão conjunta. aquela formada por membros
das duas Casas Legislativas. joint committee.
v.tb. reunião conjunta, sessão conjunta.

comissão de representação. aquela constituída
para estar presente a atos em nome da institui-
ção. representative committee. v.tb. comis-
são temporária.

comissão especial. aquela constituída para emitir
parecer sobre certos assuntos, tais como proposta
de emenda à Constituição, veto a proposição de
lei, etc.; para proceder a estudo sobre matéria
determinada ou para desincumbir-se de missão
atribuída pelo Plenário. special committee,
select committee. v.tb. comissão temporária.

GBR: o termo select committee designa a comis-
são encarregada de inspecionar o funcionamento
e os gastos dos órgãos governamentais.

comissão parlamentar de inquérito, aquela cons-
tituída para apuração de fato determinado e por
prazo certo, com poderes de investigação pró-
prios das autoridades judiciais, que lhe são confe-
ridos constitucionalmente, além de outros defini-
dos no Regimento Interno. parliamentary
inquiry committee. v.tb. comissão temporária.

comissão permanente. aquela que subsiste ao tér-
mino de uma legislatura, com atribuição de anali-
sar o mérito das proposições, segundo sua espe-
cialidade. standing committee, permanent
committee. v.tb. legislatura.

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

22



comissão temporária
constituinte

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.
temporary committee, ad hoc committee.
v.tb. comissão de representação, comissão espe-
cial, comissão parlamentar de inquérito.

competência (s. f. -s). 1. qualidade de quem é ca-
paz de apreciar e resolver certo assunto, fazer de-
terminada coisa; capacidade, habilidade, aptidão,
idoneidade. competence, competency, ability.
2. qualidade ou estado daquele que é legalmente
competente; capacidade legal. competence,
competency. 3. parcela de poder concedida por
lei a um agente público para que este possa de-
sempenhar a função estatal que lhe é atribuída.
competency. competência legislativo [legislative
competency].

compor (v.). join, harmonize, reconcile, agree

composição (s. f. -ões). 1. constituição. formation,
constitution. 2. conciliação de partes litigantes;
acordo. accord, agreement. v.tb. acordo.

comunicação (s. f. -ões). participação ou aviso de
um fato ocorrido ou por ocorrer. commu-
nication. 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. confederation, confederacy, federation.
v.tb. coligação, federação, sindicato. 4. EUA: de-
nominação dada aos Estados sulistas que lutaram
contra os do norte na Guerra Civil norte-ameri-
cana. confederacy, confederate states.

confederar (v.). confederate.

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

Congresso Nacional. corpo legislativo federal com-
posto pela Câmara dos Deputados e pelo Sena-
do. Congress. fechar, impedir o funcionamento
do Congresso, especialmente pelo uso da força [dose
the Congress]. v.tb. Câmara dos Deputados, Se-
nado, Apêndice 1.

conselheiro (s. m. -s -a -as). membro de um conse-
lho. councillor (BrE), councilor (AmE),
councilman/councilwoman.

conselho (s. m. -s). 1. corpo coletivo superior. 2.
reunião ou assembléia de ministros. v.tb. gabine-
te, ministério. 3. corporação à qual compete opi-
nar ou aconselhar sobre certos negócios públi-
cos. council. conselho de ministros [cabinet
council, council of ministers]; conselho legislativo
[legislative council].

conservador (adj. m. -es -a -as). 1. característica
daquele que aprecia as coisas, situações e crenças
de maneira tradicionalista. 2. antiquado. 3. cui-
dadoso. 4. não progressista. S. membro de par-
tido conservador. conservative.

Constituição (s. f. -ões). lei fundamental e supre-
ma, que contém as normas respeitantes à forma-
ção dos poderes públicos, forma de governo, dis-
tribuição de competências, direitos e deveres dos
cidadãos; Carta Magna, Carta Constitucional.
Constitution, Magna Charta. Constituição Fe-
deral [Federal Constitution]; Constituição Estadual
[State Constitution]. v.tb. emenda à Constituição,
lei, Apêndice II.

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

cônsul (s. m. -es -esa -esas). pessoa que representa
os interesses comerciais e políticos dos cidadãos
estrangeiros em uma cidade. consul, High
Commissioner.

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

consultor (s. m. -es -a -as). 1. aquele que dá pare-
ceres acerca de assuntos de sua especialidade.
technical advisor, technical assistant,
consultant. 2. profissional, funcionário do Le-
gislativo, designado para atuar numa área especi-
alizada. legislative analyst.

consultoria (s. f. -s). 1. cargo ou função de consul-
tor. consultancy. v.tb. assessoria. 2. corpo de
consultores de uma empresa. advisory office,
advisory department. 3. no âmbito legislativo,
órgão encarregado de redigir proposições, fazer
pesquisa e dar assessoria técnica ao corpo parla-
mentar. legislative council.

consumidor (s. m. -es -a -as). 1. aquele que conso-
me. 2. aquele que compra para gastar em uso
próprio. consumer. código de defesa do consumi-
dor [consumer protection code].

consumir (v.). consume.

contratar (v.). contract, agree.

contrato (s. m. -s). 1. ato ou efeito de contratar.
2. acordo entre duas ou mais pessoas que trans-
ferem entre si algum direito ou se sujeitam a algu-
ma obrigação. 3. documento resultante desse
acordo. contract, agreement. v.tb. acordo,
convênio, tratado.

contribuinte (s. 2g. -s). aquele que paga impostos
tax payer. v.tb. imposto.

controle orçamentário, controle externo exer-
cido 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 públi-
ca. budget control. v.tb. orçamento.

convenção (s. f. -ões). 1. ajuste, acordo ou deter-
minação sobre um assunto ou fato; convênio, pac-
to. 2. tudo aquilo que é tacitamente aceito, por
uso ou geral consentimento, como norma de pro-
ceder, de agir, no convívio social; costume, con-
venção social. convention. 3. encontro, reunião
ou assembléia de indivíduos ou representações de
classe ou de associações, onde se delibera sobre
determinados assuntos; conferência, congresso.
convention, assembly, conference,
convocation. 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. party
convention. v.tb. partido.

convênio (s. m. -s). 1. convenção, ajuste, acor-
do, pacto. convention, accord. 2. contrato en-
tre dois ou mais órgãos públicos. accord. v.tb.
acordo, contrato, tratado.

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

EUA: Governor's proclamation. convocação
para reunião extraordinária ou especial feita pelo
Executivo.

convocar (v.). summon, caIl, convoke.

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.
Sergeant-At-Arms.

correligionário (s. m. -s -a -as). 1. companhei-
ro de partido; pertencente ao mesmo partido
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corromper
crise

político. party pai. 2. indivíduo que compartilha
das idéias políticas de outro. loyal supporter.
v.tb. partido.

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

perversão. 2. suborno, peita. corruption.
corrupto (adj. m. -s -a -as). 1. que pratica ou sofre

corrupção. 2. devasso, depravado. corrupt,
corrupted.

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. court. corte suprema
[supreme court]. v.tb. tribunal.

crime (s. m. -s). jur fato proibido por lei, sob ame-
aça de uma pena, instituída em benefício da cole-
tividade e segurança social do Estado. crime.
crime político [political crime].

crime de colarinho branco. 1. designação gené-
rica para crimes financeiros, de abuso do poder

econômico, sonegação fiscal e malversação de di-
nheiro público, e para todos os demais que aten-
tem contra a economia popular e o erário. white-
coilar crime.

adic. A denominação advém da prática desses crimes
no exercício de funções que, tradicionalmente, re-
querem de seus titulares o uso de terno e gravata.

crime de responsabilidade, designação dada às in-
frações políticas (atentado contra a existência da
União, contra o livre exercício do Poder Legislati-
vo, do Poder Judiciário e do Ministério Público,
contra o exercício dos direitos políticos, individu-
ais e sociais, contra a segurança interna do país) e
aos crimes funcionais (atentado contra a probida-
de na administração, contra a lei orçamentária e
contra o cumprimento das leis e das decisões ju-
diciais). civil servant's crime.

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.
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debate (s. m. -s). 1. discussão em que se alegam
razões pró ou contra; disputa, questão. 2. con-
testação, contradição, dúvida, debate,
discussion. debate sobre a pena de morte [debate
on capital punishment]. v.tb. discussão.
3. altercação, contenda, porfia. contention.
4. reunião, especialmente pública, em que uma
questão é tratada por pelo menos duas pessoas
ou grupos, cada um expressando uma opinião di-
ferente. debate.

debater (v.). debate, discuss.

decidir (v.). decide.

decisão (s. f. -ões). 1. ato ou efeito de decidir(-se);
resolução, determinação, deliberação. decision,
resolution, determination. 2. sentença, julga-
mento. judgment, verdict. 3. desembaraço,
disposição, coragem. firmness, courage. 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.
precedent, decision of the Board (*). v.tb.
Mesa, precedente, questão de ordem.

Declaração da Independência. EUA: documento
formal adotado em 4 de Julho de 1776 pelo Con-
gresso das treze colônias norte-americanas, que
apontava as razões para sua independência da Grã-
Bretanha. Declaration of Independence.

Declaração de Direitos e Garantias. EUA: texto
integrante da Constituição norte-americana, com-
posto por dez emendas, aprovadas em 1 791 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. Bill of Rights.

decoro (s. m. -s). 1. correção moral, compostu-
ra, decência. 2. dignidade, nobreza, honradez,
brio, pundonor. decorum, propriety, decency,
honour (BrE), honor (AmE). v.tb. ética.

decoro parlamentar, normas de conduta do parla-
mentar no exercício de seu cargo. parliamentary
decorum.

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,
decisão. decree, edict. 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. legislative resolution (*). 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. decree law. v.tb. medida provisória,
Apêndice II.

decurso de prazo. 1. jur. espaço de tempo decor-
rido ou que se passou; prazo já esgotado. term,
lapse of term. v.tb. aprovação por decurso de
prazo, prazo.

deflação (s. f. -ões). ação de diminuir o excesso de
papel-moeda em circulação ou reduzir os preços.
deflation. v.tb. inflação.
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discurso
dotação orçamentária

tributos pelo poder público. tributary law

discurso. ver pronunciamento.

discussão (s. f. -ões). 1. debate, controvérsia.
2. etapa do processo legislativo em que se deba-
te uma determinada proposição. discussion, de-
bate. estar em discussão [be under discussion].
v.tb. debate.

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

discutir (v.). discuss, debate.

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. device.

divisão distrital. EUA: estabelecimento de distritos

legislativos que elegem seus representantes. a.
apportionment. b. pej. gerrymandering. divi-
são distrital feita com o intuito de beneficiar um
partido em prejuízo de outro. v.tb. sistema
distrital.

domicílio eleitoral. ver zona eleitoral.

dotação orçamentária. 1. verba consignada no
orçamento para fazer face a certa ordem de ser-
viço público. 2. ato de autorizar ou alocar ver-
bas. appropriation. v.tb. orçamento, subven-
ção, verba.

EUA: appropriation bill. lei que estabelece a
distribuição de verbas; tb. chamada Christmas
Tree. deficiency bili. projeto de lei que visa com-
plementar verbas consideradas insuficientes quan-
do da alocação original.
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E
ecologia (s. f. -s). ramo da ciência que estuda as

relações entre os seres vivos e o meio ambiente.
ecology. v.tb. meio ambiente.

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

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

economia (s. f. -s). 1. sistema pelo qual se faz e se
usa a riqueza de um país. economy. economia de
mercado [market economy]; economia mista
[mixed economy]. 2. estudo científico desse sis-
tema. economics. v.tb. finanças.

econômico (adj. m. -s -a -as). 1. qualidade da-
quilo que está ligado à economia. economic. cres-
cimento econômico [economic growth]; milagre
econômico [econom ic m iracle]; conjuntura econô-
mica [economic climate]; poder econômico
[economic power]. 2. qualidade daquele que usa
o dinheiro com equilíbrio e moderação.
economical.

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

eleger (v.). elect.

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 desempenhar
certas funções. election, ballot box. as próxi-
mas eleições [the coming elections]; eleição prévia
[pre-election]; eleição geral [general election];
eleições primárias [primaries]; convocar
uma eleição [hold an election, calI an election];
ganhar uma eleição [win an election]; perder uma
eleição [lose an election]. v.tb. cabo eleitoral, cam-
panha eleitoral, colégio eleitoral, sistema eleito-
ral, votação.

EUA: Election Day. dia oficialmente escolhido

para eleições nacionais, que é a primeira terça-
feira de novembro, nos anos pares.

GBR: go to country. convocar eleições gerais.

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

EUA: constituent. aquele que faz parte do eleito-
rado de um distrito. elector. membro do colégio
eleitoral. floating voter. aquele que não vota ne-
cessariamente no mesmo partido a cada eleição.

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

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. electoral
maipractice.

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, suprimir,
modificar ou substituir dispositivo da proposição
principal. amendment. acatar emenda
[amendment accepted]; apresentar emendas a um
projeto de lei [make amendments to a bill];
emenda aditiva [amendment by adding,
amendment by inserting]; emenda de comissão
[committee amendment]; emenda de plenário
[floor amendment]; emenda modificativa
[amendment by striking out and inserting];
emenda substitutiva [amendment by substituting];
emenda supressiva [amendment by striking out].

EUA: flag on, flier, flier on. procedimento usa-
do por uma das Casas Legislativas para emendar
projetos da outra, pelo qual a emenda é apresen-
tada numa folha à parte e colada próxima ao dis-
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emenda à Constituição
Estado Federal

positivo do projeto a ser emendado. foreign
amendment. emenda feita ou processada fora
dos trâmites normais. material amendment.
emenda capaz de alterar o propósito de um pro-
jeto de lei, exigindo que ele volte ao primeiro tur-
no. amendment rides the bili. emenda que
passou pelo segundo turno.

emenda à Constituição. alteração do texto cons-
titucional, respeitadas as limitações de natureza
substancial, formal e temporal. constitutional
amendment. proposta de emenda à Constituição
[proposal of constitutional amendment]. v.tb.
Constituição, Apêndice II.

emendar (v.). amend, make amendment.
ementa (s. f. -s). 1. sumário, resumo. 2. parte do

preâmbulo de uma norma jurídica que resume seu
conteúdo. abstract. v.tb. Apêndice II.

empatar (v.). tie.
empate (s. m. -s). resultado de uma competição ou

eleição em que dois ou mais competidores ob-
têm o mesmo número de pontos ou votos. tie.

empresa multinacional, empresa ou indústria que
mantém filiais, fábricas, lojas em países estrangei-
ros. multinational company.

epígrafe (s. f. -s). 1. sentença colocada no frontispício
de um livro, capítulo, princípio de discurso, con-
to, etc. 2. parte do preâmbulo de uma norma
jurídica, que compreende sua denominação, nu-
meração e data. heading. v.tb. Apêndice II.

errata (s. f. -s). 1. lista dos erros tipográficos de uma
obra ou, às vezes, parte deles, com indicação das
correções, impressa em página final ou em folha a
parte ; corrigenda. errata. 2. cada um dos erros
assim assinalados. erratum. v. tb. retificação.

escola particular. 1. escola paga, sem vínculo com
o governo. private school. 2. GBR: escola se-

cundária particular, paga, que funciona como in-
ternato, geralmente muito cara. public school.

escola pública, escola subvencionada e controlada
pelo Estado, existente nos níveis fundamental,
médio e superior, a. public school. b. GBR: State
school.

establishment (s. m. sing.). 1. as pessoas que estão
em posição de poder e autoridade, exercendo
influência nos bastidores da vida pública ou em
outro campo de atividade. 2. grupo poderoso que
tacitamente controla determinado campo de ati-
vidade, geralmente de modo conservador. 3. go-
verno. 4. efetivo, forças. establishment. o efeti-
vo em tempo de paz [peace establishment]; forças
militares [military establishment].

estadista (s. 2g. -s) pessoa de atuação notável nos
negócios políticos e na administração de um país;
homem ou mulher de Estado. statesman/
stateswoman. 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, de que 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. State. 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 descentralização políti-
ca, consubstanciada na existência de Estados-
membros autônomos, dotados de ordem jurídica
própria. federation. v.tb. federação.

adic. Embora, no sentido formal, Estados Unidos e
Brasil sejam Estados Federais, há diferenças es-
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Estado unitário
exercício financeiro

truturais na autonomia dos Estados que compõem
esses países. Nos Estados Unidos, o governo fe-
deral decide, especialmente, sobre assuntos ex-
ternos, defesa, etc., mas os Estados norte-ameri-
canos têm muito mais autonomia que os Estados
brasileiros, já que no Brasil as decisões e regula-
mentações são mais centralizadas. Essa diferença
prática tem explicação histórica e prende-se ao
fato de que os Estados Unidos surgiram da união
espontânea de Estados autonômos que renuncia-
ram a aspectos de sua soberania, a fim de consti-
tuírem-se como nação. Quanto ao Brasil, foi um
Estado unitário até o fim do século passado, ado-
tando a forma federativa de organização com a 1 a
Constituição Republicana, de 189 1. Logo, entre
nós o Direito precedeu a realidade, ao passo que,
nos Estados Unidos, deu-se o contrário.

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 administra-
tiva, cabendo aos governos locais e regionais (pro-
vinciais) executar as leis emanadas do poder cen-
tral. unitarian State.

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

estatizar (v.). nationalize.

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 organi-
zação, corporação, etc. para governar seus assun-
tos internos, o estatuto da universidade [the
university's statute]. 4. ext. conjunto de leis; có-
digo. S. instrumento anexado ou suplementar a
um acordo internacional, como um tratado.
statute. 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, seja rela-
tivamente a uma sociedade, seja de modo absolu-
to. ethics. v.tb. decoro.

ética parlamentar. ver decoro parlamentar.

ética profissional. soma de deveres que estabele-
ce a norma de conduta do profissional no desem-
penho de suas funções e em suas relações com
clientes e outras pessoas. professional ethics.

exercício financeiro, período anual em que deve
vigorar ou ser executada a lei orçamentária.
financial year, fiscal year, tax year.
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F
facção	(s. f. -ões).	1. partido	político.

2. ext. parte divergente ou dissidente de um gru-
po ou partido; fração. 3. fim!. discussão, desa-
cordo ou luta dentro de um grupo ou partido.
faction.

federação (s. f. -ões). 1. união política entre Es-
tados ou províncias que gozam de relativa auto-
nomia 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 ao menos cinco sindica-
tos representativos de atividades ou profissões
idênticas, similares ou conexas. federation. v.tb.
confederação, Estado Federal, sindicato.

feminismo (s. m. -s). movimento em favor dos di-
reitos civis e políticos da mulher, em igualdade com
os direitos do homem. feminism, feminist
movement.

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

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

fidelidade partidária. 1. lealdade a um partido po-
lítico. 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 assento no Parlamento ou na Che-
fia do Executivo. party spirit. v.tb. partido.

filiação partidária, admissão em uma organização
política; ligação formal ou oficial a um partido po-
lítico. political affiliation. 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. finance. 3. o
tesouro do Estado. revenue. v.tb. economia,
gastos públicos, orçamento, receitas públicas, re-
serva de contingência.

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

financiar (v.). fund.

fiscal (s. 2g. -is). 1. pessoa encarregada da fiscaliza-
ção de certos atos ou da execução de certas dis-
posições. 2. funcionário indicado para checar a
exatidão, qualidade, etc. de alguma coisa.
inspector, surveyor. fiscal de pesas e medidas
[surveyor of weights and measures]; fiscal de im-
posto de renda [tax inspector]. 3. pessoa que su-
pervisiona. supervisor. 4. auditor. auditor. v.tb.
auditor.

fiscalização (s. f. -ões). 1. inspeção. inspection.
2. exame. examination, check. 3. auditoria.
audit. v.tb. auditoria. 4. controle. control.
S. escrutínio. scrutiny. fiscalização das contas do
Estado [audit of the government's account]; fisca-
lização administrativa [adm inistrative i nspection].

EUA: legislative oversight. fiscalização dos pro-
gramas e da atuação do Executivo pelo Legislativo.

fiscalizar (v.). control, check, inspect, scrutinize/
scrutinise.

funcionário público, ver servidor público.

fundo (s. m. -s). concentração de recursos financei-
ros de várias procedências para, mediante finan-
ciamentos, se promover a consolidação ou o de-
senvolvimento de um setor deficitário da ativida-
de pública ou privada; concentração de recursos
de várias procedências para qualquer fim. fund,
funds. v.tb. financiamento, verba.
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G
gabinete (s. m. -s). 1. sala ou edifício usado como

local de trabalho, especialmente religioso ou admi-
nistrativo. 2. sala ou edifício usado com objetivo
particular (especialmente para fornecer um serviço).
office. 3. o conjunto dos auxiliares ou colaborado-
res imediatos de um parlamentar. staff,
parliamentary assistance. v.tb. staif. 4. espaço
físico onde esses auxiliares ou colaboradores exer-
cem suas funções. boiler room. S. corpo ministe-
rial. Cabinet. v.tb. conselho, ministério.

EUA: os membros do Gabinete são escolhidos pelo
Presidente fora do quadro dos funcionários efetivos
do governo.

GBR: os vinte membros do Gabinete são escolhidos
pelo Primeiro-Ministro.

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

garantia (s. f. -s). 1. ato ou efeito de garantir (-se). 2.
ato ou palavra com que se assegura uma obrigação,
uma intenção, um sentimento, etc.; prova, seguran-
ça. 3. documento com que se assegura a autentici-
dade e/ou a boa qualidade de um produto ou servi-
ço, e se assume, junto ao comprador ou usuário, o
compromisso de ressarci-lo em caso de ineficiência
ou fraude comprovadas. 4. ext. o período em que
vigora essa garantia. guarantee. S. acordo para
ser responsável pelo cumprimento de um compro-
misso de outrem, especialmente do pagamento de
uma dívida; aval. 6. algo de valor dado a alguém até
que o proprietário tenha cumprido uma promessa,
especialmente o pagamento de uma dívida; penho-
ra. warranty.

garantir (v.). guarantee, warrant.
gastos públicos, despesas feitas pelo poder público

com órgãos do governo, obras, empreendimentos,
serviços públicos, etc. public expending. v.tb. fi-
nanças, orçamento.

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

cado para governar um Estado. Governor. vice-
governador [vice-governor, lieutenant governor].

EUA: o termo governor tb. designa qualquer pessoa
indicada para controlar certos tipos de organização
ou lugar. o diretor da prisão [the prison governor].

governante (s. 2g. -s). 1. aquele que exerce o gover-
no. administrator (*). 2. que tem o poder de
administrar ou controlar. ruler.
EUA: não é comum o uso de um termo genérico
designativo da pessoa que exerce o governo; usa-
se, para cada caso, a denominação específica do car-
go: Prefeito (Mayor), Governador (Governor) ou
Presidente (President).

governante (adj. 2g. -s). qualidade daquele que go-
verna. ruling, governing. partido governante [ruling
party, party in power].

governar (v.). govern.
governo (s. m. -s). 1. administração, gestão, direção.

administration. 2. domínio, controle. control.
3. a administração superior, o ministério; o Poder
Executivo, governo federal [federal administration,
federal government]; governo municipal [local
government]. 4. sistema político pelo qual se rege
um Estado. S. modo por que está administrado um
Estado. 6. espaço de tempo durante o qual alguém
governa ou governou. administration,
government. v.tb. administração, regime.

greve (s. f. -s). paralisação unilateral e coletiva de tra-
balhadores. strike. direito de greve [right to strike];
greve geral [general strike]. v.tb. lockout.

grevista (s. 2g. -s). aquele que participa de uma gre-
ve. stnker.

grupo de interesse, associação, formal ou informal,
de pessoas físicas ou jurídicas, ligadas por uma idéia
central ou por um mesmo objetivo, que as leva a
promover o interesse que representam. interest
group.

grupo de pressão. ver grupo de interesse.
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H

	

habitante (s. 2g. -s). residente; aquele que mantém	hino nacional. música cerimonial que simboliza uma

	

moradia em um determinado lugar. inhabitant.	nação. national anthem.
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1
ilegal (adj. 2g. -is). 1. contra a lei. illegal. 2. não

permitido por lei. unlawful. v.tb. legal.

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

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

imposto (s. m. -s). 1. modalidade de tributo, con-
tribuição. 2. contribuição monetária exigida das
pessoas físicas ou jurídicas pelos poderes públi-
cos. tax. imposto de renda [income tax]; declara-
ção de imposto de renda [income tax statement];
devolução de imposto de renda [income tax return];
parcela dedutível do imposto de renda [tax
deductible]; sonegação de imposto [tax evasion].
v.tb. anistia fiscal, contribuinte, receitas públicas.

imprensa (s. f. -s). 1. conjunto de publicações infor-
mativas ou noticiosas do gênero, jornais, revistas,
etc. 2. qualquer meio de comunicação de mas-
sa. 3. o conjunto de repórteres e jornalistas. press.
liberdade de imprensa [press freedom]. v.tb. mídia.

impugnação (s. f. -ôes). 1. jur qualquer ato de
repulsa ou contestação contra atos de outra par-
te, pelo qual se procura anular ou desfazer suas
alegações ou pretensões, ou ainda impedir a pro-
moção de ato processual julgado injusto. 2. recusa,
rejeição. impugnation, rejection. v.tb. rejeição.

impugnar (v.). reject.

imunidade (s. f. -s). jur privilégio outorgado a al-
guém, permitindo-lhe livrar-se ou isentar-se de
certas imposições legais. immunity.
imunidade diplomática [diplomatic immunity];
imunidade parlamentar [parli amentary im m unity,
legislative privilege]; quebra de imunidade [breach
of privilege]. v.tb. inviolabilidade, prerrogativa,
privilégio.

EUA: a palavra immunity é usada tb. para indicar
que um parlamentar não pode ser caluniado ou ofen-
dido em vista de afirmações feitas por ele durante
sua participação nas reuniões e, geralmente, duran-
te algum tempo antes e depois das reuniões.

inciso (s. m. -s). parte de uma norma jurídica, em-
pregada como elemento discriminativo dos arti-
gos e parágrafos. insertion. v.tb. Apêndice II.

indicação (s. f. -ões). 1. designação, mostra,
apontamento. 2. sugestão de nomes para ocu-
par cargos públicos. nomination, appointment.
v.tb. nomeação.

indicar (v.). appoint, nominate.

inflação (s. f. -ões). crescimento anormal e contí -
nuo de moeda e crédito em relação às necessida-
des de circulação dos bens de consumo;
desequilíbrio do sistema monetário, decorrente
da redução do poder aquisitivo da moeda e si-
multânea alta de preços. inflation. v.tb. deflação.

inflacionar (v.). infiate.

iniciativa (s. f. -s). no âmbito parlamentar, direi-
to ou competência de apresentar uma proposi-
ção legislativa. initiative.

iniciativa popular. direito ou competência dada aos
cidadãos de propor uma lei, através de petição ou
representação popular, a ser apreciada pelo Poder
Legislativo. people's initiative. EUA: initiative.

inscrição (s. f. -ões). registro, assentamento, lan-
çamento. registration, signing up. inscrição de
oradores [registration of speakers].

intervenção (s. f. -ões). 1. interposição ou interfe-
rência de um Estado nos assuntos de outro. 2. no
Direito Público Interno, designa a intromissão, nos
casos expressamente previstos na Constituição, do
governo central na administração e no governo dos
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intervencionismo
isonomia salarial

Estados federados, bem como a intromissão destes
na administração e governo municipais, inter-
vention. 3. aparte. interruption. v.tb. aparte.

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

intervir (v.). intervene.
investimento (s. m. -s). aplicação ou uso de capital

financeiro em negócios. investment.

investir (v.). invest.
inviolabilidade (s. f. -s). prerrogativa pela qual cer-

tas pessoas (parlamentares, agentes diplomáticos
estrangeiros) e certos lugares ficam livres da ação
da justiça. inviolability. v.tb. imunidade.

isonomia salarial, exigência de que trabalhadores
que executam a mesma função recebam pagamen-
to igual, independente de qualquer outra con-
dição. equal pay.
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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 Po-
der judiciário. judge.

EUA: os juízes da Suprema Corte são indicados pelo
Presidente da República e devem ser aprovados
pelo Senado; os demais juízes são, em alguns ca-
sos, eleitos pelo povo.

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. judgment, judgement. erro
de julgamento [error of judgment]; tomar a res-
ponsabilidade de julgar [sit in judgment on]; formar
um julgamento [make a judgment].

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

mal. oath. 2. promessa solene feita por ocupan-
te de determinado cargo no momento da posse.
oath of office. 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.
jurisdiction. v.tb. competência.

jurisprudência (s. f. -s). 1. ciência do direito e das
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. jurisprudence. 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. justice. fazer justiça
[do justice]; fazer justiça pelas próprias mãos [take
the law into one's own hands]; fugir à ação da
justiça [abscond, flee justice]; justiça eqüitativo
[retributive justice]; levar à justiça [bring to
trial]; obter justiça [come to one's own];
com justiça [rightly]; oficial da justiça [a court
employee]; ouvir alguém de justiça [listen to a
person's reason]; por justiça [by rights]; ele o
tratou com justiça [he did him Justice].

justificação (s. f. -ões). 1. razão, causa. 2. des-
culpa. 3. conjunto de razões que acompanham
uma proposição legislativa. justification.

justificar (v.). justify.
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L
legal (adj. 2g. -is). 1. qualidade daquilo que é permi-

tido por lei. legal. 2. qualidade daquilo que exis-
te em virtude da lei. lawful. v.tb. ilegal.

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

legalista (adj. 2g. -s). 1. relativo à lei. 2. qualidade
daquele que luta pelo respeito e cumprimento das
leis. 3. EUA: pej. qualidade daquele que dá im-
portância exagerada ao que a lei diz, em vez de
procurar entender e agir de acordo com seu sig-
nificado real. legalistic.

legalizar (v.). legalize.

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. legislation.
legislação sobre [legislation on]; legislação contra
[legislation against].

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

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

legislar (v.). legislate.
legislativo (adj. m. -s -a-as). 1. fml. relativo ao pro-

cesso de fazer e aprovar leis. 2. de ou perten-
cente à função de fazer e aprovar leis. 3. perten-
cente ao Poder Legislativo. legislative. reformas
legislativas [legislative reforms]; procedimentos
legislativos [legislative proceed ings]. v.tb. Poder
Legislativo.

EUA: no Estado de Louisiana, denomina-se
Legislative Day o dia em que as duas Casas
Legislativas estão em sessão.

legislatura (s. f. -s). período de tempo em que um
mandato parlamentar é exercido. congress,
term, legislature, session. 130 Legislatura [the
Thírteenth Congress]; legislaturas de dois anos
[biennial legislative sessions].

adic. No Brasil, conforme disposição constitucio-
nal, cada legislatura corresponde a um período de
quatro anos, enquanto, nos Estados Unidos,
corresponde a dois anos.

lei (s. f. -s). 1. regra de direito ditada pela autoridade
estatal e tornada obrigatória para manter, numa
comunidade, a ordem e o desenvolvimento. a lei
proíbe o roubo [the law forbids stealing]. 2. nor-
mas ou conjunto de normas elaboradas e votadas
pelo Poder Legislativo. 3. obrigação imposta pela
consciência e pela sociedade. 4. domínio, poder,
mando. S. norma, preceito, princípio, regra.
6. condição imposta pelas coisas, pelas circuns-
tâncias. 7. a polícia, os policiais, havia muitos po-
liciais lá [the law was there in force]. 8. regras
relativas a um esporte ou negócios. law. v.tb.
código, direito, estatuto, justiça. 9. lei básica; a
Constituição de um Estado; a lei fundamental.
Constitution. v.tb. Constituição. brecha na lei
[loophole]; dar a lei [boss the show, bully]; de
acordo com a lei [by law]; dentro da lei [within the
law]; impor a lei [inforce, lay down the law]; fora
da lei [unlawful]; fora-da-lei [outlaw]; lei adjetiva
[adjective law]; lei canônica [canon law]; lei da
guerra [rules of war]; lei das nações [law of nations];
lei da oferta e da procura [the law of supply and
demand]; lei das probabilidades [law of averages];
lei do imposto [finance bilI]; lei do selo [stamp law,
stamp act]; lei marcial [martial law]; lei militar
[military law]; lei seca [dry law]; manter a lei e a
ordem [keep law and order]; o braço da lei [the
long arm of the law]; obediente à lei, cumpridor
da lei [law-abiding]; por lei [by lawJ; sem lei
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lei complementar
líder

[lawless]; tornar-se lei [become law]; transgressor
da lei [lawbreaker]. v.tb. Apêndice II.

EUA: blue law. lei de muitos Estados norte-ame-
ricanos que proíbe certas operações comerciais
aos domingos ou em feriados religiosos; exceções
são geralmente abertas para diversão ou serviços
essenciais e para pessoas que observam o
"sabbath". blue sky law. lei usada para proteger
investidores contra fraude e estelionato por par-
te das companhias de seguros; o termo "céu azul"
refere-se ao investidor crédulo que descobre que
o seguro feito por ele não tem nenhum valor ou
cobertura legal, restando-lhe apenas o céu azul
sobre a cabeça. regulatory law. lei de caráter
administrativo, baseada nos regulamentos e or-
dens de órgãos públicos. slip law. lei publicada
em separado. statute law, statutory law. lei
ou conjunto de leis aprovadas pelas Casas
Legislativas. sunset law. lei que determina que
alguns programas estaduais sejam examinados
periodicamente a fim de se verificar a sua valida-
de ou utilidade. sunshine law. lei que obriga
muitas organizações governamentais (municipais,
estaduais e federais) a permitir que o público as-
sista às suas reuniões.

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; visa
dar desdobramento disciplinar a preceito da
Constituição que não seja auto-aplicável.
complementary law. v.tb. Apêndice II.

lei delegada. BRA: lei elaborada pelo Chefe do Execu-
tivo, por delegação expressa do Poder Legislativo,
mediante resolução que especifica o conteúdo e os
termos do exercício dessa prerrogativa. presi-
dential law, presidential act (*). v.tb. Apêndice II.

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

lei orgânica. 1. constituição municipal. statute.
2. regimento. statute, regulations. v.tb. regi-
mento, Apêndice II.

licença (s. f. -s). 1. papel, cartão, documento, etc.,
mostrando que foi dada permissão para que se
desenvolva alguma atividade, normalmente me-
diante pagamento de taxa e, algumas vezes, de-
pois de um teste. 2. permissão oficial para fazer
alguma coisa. 3. fml. liberdade de ação, expres-
são, pensamento, etc. 4. pej. liberdade descon-
trolada que causa danos; abuso da liberdade. S. li-
berdade reivindicada por um pintor, escritor, etc.,
para mudar os fatos do mundo real na produção
de um trabalho artístico. license, licence. liber-
dade no exercício do poder [license in the exercise
of power]; licença para venda [license to seli]. 6.
ato formal de consentimento, escrito ou falado;
concordância, permissão. permission, consent
(fml.). v.tb. vênia. 7. autorização para afastamen-
to do trabalho ou posto, especialmente no gover-
no ou serviço militar. 8. período corresponden-
te a esse afastamento. leave of absence. v.tb.
ausência.

líder (s. 2g. -es.). 1. guia, chefe ou condutor que
representa um grupo ou uma corrente de opi-
nião, comanda e/ou orienta, em qualquer tipo de
ação, empresa ou linha de idéias. leader. v.tb.
acordo de lideranças, colégio de líderes. 2. pej.
alguém reconhecido como líder de um país ou de
uma organização, apesar de não ter realmente
poder; figura decorativa. figurehead. líder de
bancada [caucus leader]; líder de bloco parlamen-
tar [bloc leader]; líder da Maioria [majority leader,
majority caucus chairman]; líder da Minoria
[minority leader]; líder de partido político [party
leader]; líder do governo [government leader].

EUA: a. floor leader. refere-se ao líder nas Casas
Legislativas, eleito pelos membros do seu partido
político, que ajuda a fazer a pauta de votações e
trabalha para aprovar projetos de lei importantes.

40



liderança
lockout

Na Assembléia de Louisiana, floor leader é um
termo geral aplicado aos parlamentares que de-
fendem os pontos de vista do Governador ou,
menos freqüentemente, os pontos de vista de um
órgão público ou entidade governamental, tal
como a municipalidade. Nessa mesma Assem-
bléia, administrative floor leaders são mem-
bros do legislativo escolhidos pelo governador
para defender os seus pontos de vista, aprovar
projetos de seu interesse e servir de elo entre o
governador e o corpo legislativo. b. whip. par-
lamentar designado como assistente do líder, com
a incumbência de auxiliá-lo no acompanhamento
da tramitação de projetos importantes e substi-
tuí-lo em suas ausências.

GBR: Leader of the House, ou apenas Leader,
refere-se ao membro do governo que trata de
negócios na Câmara dos Lordes.

liderança (s. f. -s). 1. a posição ou função de um
líder. ele manteve sua liderança no partido [he
maintained his leadership of the party]. 2. capaci-
dade de liderar; espírito de chefia; qualidades que
tornam alguém um bom líder. demonstrar poten-
cial de liderança [display leadership potential]. 3.
forma de dominação baseada no prestígio pesso-
al e aceita pelos dirigidos. leadership. a liderança
do sindicato [the union leadership].

EUA: organization. liderança política de um cor-
po legislativo.

linha partidária, princípios, políticas ou práticas
adotadas por um partido ou grupo político. party
une, votar de acordo com linhas partidárias [vote
along party lines]. 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.
book. v.tb. Apêndice II.

lobby (s. m. -ies). 1. sing. ato ou efeito de procurar
influenciar os representantes do povo, com obje-
tivo de fazê-los votar segundo os próprios inte-
resses 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-sala da Câmara dos Comuns por onde pas-
sam os parlamentares para chegar ao plenário e
onde encontram representantes dos grupos de
pressão que reivindicam determinadas posições
com relação a assuntos de seu interesse. lobby.

adic. o termo lobby, importado do inglês, recebe
marcação gramatical de gênero e número em
português.

lobista (s. 2g. -s). pessoa que representa os interes-
ses de um grupo e tenta conseguir a aprovação
ou rejeição de medidas e projetos de lei de acor-
do com esses interesses. lobbyist, legislative
advocate.

adic. Nos EUA, essa função é oficialmente reco-
nhecida e o lobista é empregado por um grupo
para representá-lo perante o Legislativo, enquan-
to, no Brasil, o termo tem sentido pejorativo.

lockout (s. m. -s). paralisação do trabalho de uma
empresa, por iniciativa dos patrões, até que se
consiga um acordo com os trabalhadores.
lockout. v.tb. greve.
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M
maioria (s. f. -s). 1. o maior número; a maior parte.

uma maioria votou a favor da proposta [a majority
voted in favour of the proposal]. 2. pluralidade
de votos em um sufrágio, assembléia, sociedade,
corporação, etc. vencer por maioria de votos [win
by a majority of votes]. 3. GBR: numa eleição, a
diferença entre o número de votos obtidos pelo
vencedor e pelo candidato ou partido que vem
em segundo lugar. ser eleito com 479 votos de
diferença [be elected by a majority of 479 votes].
4. a bancada ou o bloco com maior número de
Deputados. S. EUA: o partido político que tem o
maior número de pessoas eleitas tanto na Câma-
ra quanto no Senado. 6. partido ou aliança de
partidos que, no parlamento, compreende o mai-
or número de votos, o Partido Democrata é maio-
ria [the Democratic party is the majority]. majority.
v.tb. minoria, quórum, sistema majoritário.

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

maioria relativa, superioridade numérica simples
de votos. plurality. receber a maioria relativa dos
votos [receive the plurality of votes].

maioria simples. ver maioria relativa.

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

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 ali se ordena. warrant. mandado de busca
[search warrant]; busca sem mandado [search
without warrant]. v.tb. mandato.

mandato (s. m. -s). 1. período de tempo determi-
nado oficialmente no qual alguém detém poder
ou responsabilidades. term, term ofoffice. eiei-

to para um mandato de quatro anos [elected for a
term of four years]; término de mandato [end of
term]. 2. poder dado a um país, depois da Pri-
meira Guerra Mundial, pela Liga das Nações (hoje
pela ONU), para governar um outro país ou par-
te dele. 3. missão, incumbência. mandate. 4.
ordem ou preceito de superior para inferior; man-
dado. prescript, order.

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 par-
lamentar eleito pelo povo a obrigação de votar
de um certo modo. 2. espécie de mandato, base-
ado no princípio da revogabilidade, que vigorou
antes da Revolução Francesa, de acordo com o
qual seu titular ficava vinculado a seus eleitores,
cujas instruções teria que seguir nas assembléias
parlamentares; se aí surgisse fato novo, para o qual
não dispusesse de instrução, ficaria obrigado a
obtê-la dos eleitores, antes de agir; estes poderi-
am cassar-lhe a representação. mandate.

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. electoral mandate.

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

medida provisória. BRA: modalidade de proposi-
ção do processo legislativo, que consiste em ato
normativo expedido exclusivamente pelo Presi-
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meio ambiente
mesa

dente da República, em caso de urgência e rele-
vância, com força de lei, devendo ser submetida
de imediato ao Congresso Nacional; a medida pro-
visória perderá eficácia, desde a edição, se não
for convertida em lei no prazo de trinta dias con-
tados de sua publicação, devendo o Congresso
Nacional disciplinar as relações jurídicas dela decor-
rentes. decree Iaw. v.tb. decreto-lei, Apêndice II.

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

membro (s. m. -s). 1. pessoa pertencente a uma
corporação, associação, família, agrupamento, etc.
2. parte de um todo (estrutura, organização, co-
munidade, etc.). member. membro da ONU [UN
member]; membro eleito [member elect];
membro presente [member present].

mensagem (s. f. -ns). 1. comunicação, notícia ou
recado verbal ou escrito. communication,
message. mensagem secreta [secret message];
mensagem do Governador [message from
Governor]. 2. instrumento de comunicação ofi-
cial entre os Chefes dos Poderes Públicos. 3.
qualquer comunicação oficial. message. 4. meio
de correspondência do Chefe do Executivo com
a nação; manifesto, discurso à nação. address,
message, presidential speech. S. comunica-
ção oficial entre altos escalões do Estado.
dispatch, despatch. uma mensagem do Departa-
mento de Estado [a State Department dispatch].
v.tb. comunicação, ofício, pronunciamento.

EUA: special messages. mensagens especiais do
Presidente, dizendo respeito, normalmente, a um
assunto ou assuntos em particular sobre os quais
são esperadas ações imediatas do Congresso, além
de recomendar leis ou resoluções consideradas
necessárias. message calendar. encaminhamen-

to de proposições aprovadas por uma das Casas
do Congresso para serem apreciadas pela outra,
durante uma reunião ordinária.

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

mercado comum. aliança comercial entre países
vizinhos. common market.

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
positiva de uma questão, plano, sistema ou modo
de agir. os méritos do novo programa de saúde [the
merits of the new health programme]. 2. jur
questão ou questões fundamentais, de fato ou de
direito, que constituem o principal objeto da lide.
3. conteúdo fundamental; aquilo que constitui o
objeto principal de uma proposição legislativa. merit.
por seu próprio mérito [on its (his/her) own ment].

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. gru-
po de pessoas numa mesa, seja para refeição, jogo
ou negócios. table. 4. conjunto dos dirigentes
de uma assembléia. S. maiúsc. órgão de uma Casa
Legislativa encarregado de dirigir os trabalhos,
com atribuições de natureza legislativa e adminis-
trativa. Board. v.tb. decisão da Mesa, delibera-
ção da Mesa. mesa eleitoral [polis, canvassing
board]; mesa redonda [round table]; pôr as cartas
na mesa [put ali one's cards on the table].

adic. Na ALEMG, usa-se a expressão permanecer
sobre a mesa [keep on the table] para designar
o prazo de três dias durante o qual uma proposta
de emenda à Constituição pode receber emendas.
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mesário
moeda

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

mídia (s. f. -s). o conjunto dos meios de comunica-
ção. media. v.tb. imprensa.

ministério (s. m. -s). 1. função de ministro. 2. con-
junto de ministros. v.tb. conselho, gabinete, se-
cretariado. 3. o tempo durante o qual um minis-
tro ocupa o cargo. 4. departamento de Estado.
v.tb. secretaria, a. EUA: department, ministry.
b. GBR: ministry.

EUA: denominação dos principais ministérios:
Ministério das Relações Exteriores [State
Department, Department of State];
Ministério da Fazenda [Treasury Department];
Ministério do Trabalho [Department of Labor];
Ministério da justiça [Department of Justice];
Ministério do Interior [Department of the In-
terior]; Ministério da Defesa [Department of
Defense]; Ministério da Educação [Department
of Education].

GBR: denominação dos principais ministérios: Mi-
nistério do Interior [Home Office]; Ministério da
Defesa [Ministry of Defence]; Ministério da Agri-
cultura [Ministry ofAgriculture, Fisheries and
Food].

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 penal,
defender os interesses de pessoas e de institui-
ções às quais a lei concede assistência e tutela es-
peciais (menores, incapazes, acidentados do tra-
balho, testamentos, fundações, etc.) e fiscalizar a
execução da lei. EUA: Department of Justice.

ministro (s. m. -s -a -as). aquele que exerce a fun-
ção não eletiva de chefe de um departamento de
governo (ministério). secretary of state,
minister. v.tb. secretário, ministro sem pasta
[minister without portfolio].

adic. Em inglês, usa-se minister para designar au-
toridades estrangeiras que exercem essa função.

minoria (s. f. -s). 1. inferioridade numérica. 2. re-
presentação partidária que, sendo a segunda em
número de membros, em relação ao governo,
expresse posição diversa da maioria. minority.
v.tb. maioria. 3. grupo que se destaca na socieda-
de nos aspectos raciais, religiosos ou étnicos, es-
pecialmente quando a diferença é óbvia e provo-
ca tratamento desigual ou injusto às pessoas per-
tencentes a esse grupo. minorities, minority
group. lei para proteger as minorias religiosas [law
to protect religious minorities]. v.tb. preconcei-
to, racismo.

EUA: usa-se o eufemismo minoria étnica [ethnic
minority], em geral, para minorias de origem eu-
ropéia, em contraste com os cidadãos brancos
norte-americanos, considerados mais represen-
tativos; o eufemismo minoria racial [racial
minority] é 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. motion. v.tb. petição,
proposição, requerimento.

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

moeda (s. f. -s). 1. dinheiro feito de metal. com .
2. dinheiro de metal ou papel que tem curso le-
gal. com , currency, money. 3. unidade monetá-
ria de um país. currency, money. moeda comum
[single currency]; moeda internacional [hard
currency]. v.tb. dinheiro.
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monarquia
município

monarquia (s. f. -s). 1. sistema de governo caracte-
rizado pela hereditariedade e pela vitaliciedade do
monarca. 2. Estado representado ou governo
presidido por um rei ou rainha. monarchy. v.tb.
parlamentarismo, presidencialismo, república.

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

multinacional, ver empresa multinacional.

munícipe (s. 2g. -s). cidadão do município.
townsman/townswoman, local citizen, citizen
ofthe municipality.

município (s. m. -s). 1. circunscrição administrativa

autônoma do Estado, governada por um prefeito
e uma câmara de Vereadores; municipalidade.
2. o conjunto de habitantes do município.
municipality. v.tb. câmara municipal, cidade,
prefeitura.

BRA: na Constituição brasileira, o município apare-
ce como ente federativo, razão pela qual os
doutrinadores reconhecem o modelo de Federa-
ção entre nós adotado como Federalismo de
duplo grau.

EUA: bracket bilI. legislação relativa a municípios
ou cidades com até determinado número de
habitantes.
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nação (s. f. -ões). 1. agrupamento de indivíduos

ligados pela origem, tradições, costumes, cultu-
ra, interesses e aspirações, e geralmente por uma
língua. 2. povo organizado politicamente sob um
único governo. 3. pessoa jurídica formada
pelo conjunto dos indivíduos regidos pela mes-
ma Constituição. nation, country. v.tb. Es-
tado, país, pátria, povo.

nacional (adj. 2g. -is). 1. relativo a nação, que per-
tence à nação. national. 2. que cobre toda a
nação. nationwide.

nomeação (s. f. -ões). 1. ato ou efeito de dar
nomes. 2. atribuição de cargo ou função públi-
ca ou privada, nomeação para a Supremo Corte
[nomination to the Supreme Court]. 3. esco-

lha, designação, indicação, indicação dos candi-
datos para a presidência [nomination of candidates
for the chairmanship]. nomination,
designation, appointment. v.tb. indicação.

nomear (v.). nominate, appoint, designate.

nota taquigráfica. 1. anotação abreviada e
simplificada que se utiliza de sinais que permi-
tem uma escrita com a mesma velocidade da fala.
2. documento resultante do apanhamento feito
por taquígrafo durante reunião. shorthand
note. v.tb. taquigrafia.

número (s. m. -s). parte da norma jurídica, em-
pregada como desdobramento das alíneas.
number. v.tb. Apêndice II.
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obstrução (s. f. -ões). 1. recurso utilizado pelos

parlamentares, numa Casa Legislativa, com o ob-
jetivo de impedir o prosseguimento dos trabalhos
e ganhar tempo dentro de uma ação política, atra-
vés de vários mecanismos: pronunciamentos, pe-
didos de adiamento da discussão e da votação,
saída do Plenário para evitar quórum, etc.
obstruction, chub.

EUA: circling bili. moção com o efeito de impedir
o andamento da apreciação de um projeto de lei
na ordem do dia; se não houver moção em con-
trário durante a reunião, a apreciação fica auto-
maticamente adiada. dilatory motion. proposta
irrelevante ou não pertinente numa Casa
Legislativa, que serve para atrasar ou evitar a apre-
ciação de uma determinada proposição.
fihibuster. método legislativo pelo qual uma mi-
noria procura ganhar concessões ou a retirada de
uma proposição, através de táticas de atraso que
incluem: debate prolongado e discursos sobre
tópicos relevantes e irrelevantes, manobras par-
lamentares e outras. shotgun treatment. pro-
cedimento do Presidente da Casa Legislativa que
distribui um mesmo projeto de lei para várias co-
missões, algumas vezes com o intuito de evitar
sua volta ao Plenário para votação. table (v.). adiar
a apreciação de uma matéria.

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. official
letter. v.tb. mensagem.

opinião pública, sentimento coletivo (de parte ou
de toda a população) sobre um determinado as-
sunto. public opinion. v.tb. pesquisa de opinião.

opor<-se> (v.). oppose, go against.
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.
opposition. líder da oposição [opposition leader].

GBR: o líder da oposição é denominado party
counsellor e tem a função de ser um conselheiro
particular do monarca para assuntos de Estado; a
oposição recebe o título oficial de His/Her
Majesty's Loyal Opposition, demonstrando que
a oposição é sempre leal ao rei ou à rainha e ao
país, apesar de discordar das idéias do governo.

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

orçamentário (adj. m. -s -a -as). relativo a orça-
mento. budget. déficit orçamentário [budget
deficit]; equilíbrio orçamentário [balanced budget];
proposta orçamentária [executive budget].

orçamento (s. m. -s). 1. avaliação, cálculo, cômpu-
to. 2. cálculo da receita e da despesa. 3. cálculo
de gastos para a realização de uma obra ou para a
execução de um serviço. budget. 4. jur. lei que
estima a receita a ser arrecadada e fixa as despe-
sas a serem feitas pela administração pública em
um exercício financeiro. budget law. abaixo do
orçamento [below the budget]; aprovação do orça-
mento [approval of the budget]; dentro do orça-
mento [within the budget]. v.tb. controle orça-
mentário, dotação orçamentária, finanças, gastos
públicos, reserva de contingência.

EUA: legislative budget board. comissão
legislativa permanente encarregada de planejar e
aconselhar os gastos do governo. resolution
budget. resolução que estabelece o limite máxi-
mo de gastos e impostos para o biênio seguinte.

orçar (v.). budget.

47



ordem do dia
organização

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.
a. order of the day, business of the day.
b. EUA: daily calendar, agenda. v.tb. pauta.

EUA: calendar consent. inclusão em ordem do
dia de proposições com acordo para aprovação
por unanimidade.

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. economic order.

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

organização (s. f. -ões). 1. modo pelo qual se
ordena um sistema. 2. associação ou instituição
com objetivos definidos. organization.
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país (s. m. -es). território habitado por uma coletivi-
dade e que Constitui urna realidade histórica e ge-
ográfica com designação própria; nação. country.
país em desenvolvimento [developing country]; país
industrializado [industrialized country]; país subde-
senvolvido [underdeveloped country]. v.tb. Esta-
do, nação, pátria.

EUA: A organização político-administrativa do ter-
ritório norte-americano baseia-se em 50 Estados,
subdivididos em distritos, além do Distrito de
Columbia e dos territórios de Atol Johnson, Guam,
Ilha Wake, Ilhas Marianas do Norte, Ilhas Midway,
Ilhas Virgens Americanas, Palau, Porto Rico e
Samoa Americana. As divisões político-adminis-
trativas menores são: a. county. a maior divisão
administrativa no nível imediatamente inferior ao
Estado; condado. b. city. a principal cidade ou
município de um distrito. c. district. porção de-
finida de uma cidade ou Estado. d. borough. ci-
dade pequena ou distrito de uma cidade grande,
com alguns poderes administrativos locais ou com
um conselho administrativo próprio; corporação
municipal, geralmente menor que uma cidade. São
encontrados principalmente na Pennsylvania,
Connecticut e New Jersey, e correspondem a vi-
las ou cidadezinhas de outros Estados. E também
o nome dado às maiores divisões de governo lo-
cal no Alaska, comparável aos condados. A cida-
de de New York é dividida em 5 boroughs (es-
pécie de subprefeituras ou prefeituras regionais):
Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Richmond.
e. town. centro administrativo onde as pessoas
vivem; área populosa, normalmente maior que
uma vila (village) e menor que uma cidade (city),
que tem limites bem definidos e certa autonomia
administrativa. Na Nova Inglaterra, um município
com organização menos elaborada e com menos
poderes que uma cidade (city). f. precinct. área

de uma cidade que tem sua própria polícia e cor-
po de bombeiros.

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

parceria (s. f. -s). 1. reunião de pessoas por um
interesse comum. partnership. 2. associação de
empresas ou instituições para um fim de interes-
se comum. joint venture, partnership.

parecer (s. m. -es). 1. conceito, opinião, juízo.
2. opinião emitida por especialista, report.
3. pronunciamento de comissão, de caráter opi-
nativo, sobre matéria que lhe foi distribuída para
exame ou deliberação, report, committee
report. parecer conclusivo [conclusive report];
parecer favorável de comissão [do pass, favorable
committee report]; parecer favorável de comissão,
com emenda [do pass as amended]; parecer desfa-
vorável de comissão [unfavorable committee
report]. v.tb. comissão, relatório.

parlamentar (s. 2g. -es). membro de um parla-
mento. a. parliamentarian. b. GBR: Member
of Parliament, MP. v.tb. Deputado, legislador,
Senador, Vereador.

parlamentar (adj. 2g. -es). pertencente ou relati-
vo ao parlamento. parliamentary.

parlamentarismo (s. m. -s). sistema de governo
em que a função de Chefe de Estado é exercida
pelo Presidente ou monarca, enquanto a de Che-
fe de Governo é exercida pelo Primeiro-Minis-
tro. parliamentary government, parliamen-
tarism. v.tb. monarquia, presidencialismo, Pri-
meiro-Ministro, república.

parlamento (s. m. -s). câmara legislativa nos paí-
ses constitucionais. parliament.
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particular
Poder Judiciário

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 pes-
soas unidas pelos mesmos interesses, ideais, ob-
jetivos; liga. party. partido político [political party];
partido agrário [country party]. v.tb. bancada, blo-
co parlamentar, convenção partidária, correligio-
nário, fidelidade partidária, filiação partidária, li-
nha partidária, Apêndice 1.

pátria (s. f. -s). 1. o país de nascimento. native
country. 2. torrão natal; terra. 3. província, ci-
dade, vila ou aldeia natal. 4. lugar de origem; ori-
gem, berço. fig. fatherland, motherland,
homeland. v.tb. Estado, nação, país.

pauta (s. f. -s). relação de assuntos a serem tratados
em uma reunião legislativa. EUA: agenda,
calendar. v.tb. ordem do dia.

pedido de destaque. pedido para que se vote em
separado determinado dispositivo, emenda ou
outro ponto em particular. motion to amend
by dividing the question. 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. loser. v.tb. vencedor.

perder (v.). lose.

pertinência (s. f. -s). 1. relação, referência, con-
cernência. a. relevance. b. fml. germaneness.

adic. Na ALEMG, a admissão de emenda ou
substitutivo está vinculada à pertinência desta à
matéria contida na proposição principal.

pertinente (adj. 2g. -s). relevant, germane

pesquisa de opinião, procedimento que permi-
te, através de entrevistas com um certo grupo de
pessoas, obter uma visão geral do ponto de vista
de um grupo maior da população com relação a

qualquer assunto. opinion p011. v.tb. opinião
pública.

petição (s. f. -ões). formulação escrita de reclama-
ção, pedido ou requerimento, endereçada a au-
toridades administrativas ou ao poder público, a
fim de que se exponha alguma pretensão, se faça
algum pedido ou se dê alguma sugestão. petition
(mais usado), request. entrar com petição [file for].
v.tb. moção, requerimento.

plebiscito (s. m. -s). consulta ao povo acerca de
questão ou fato político ou institucional, antes de
sua concretização normativa, referendum,
plebiscite. v.tb. referendo.

plenário (s. m. -s). 1. reunião dos membros de uma
instituição colegiada com o propósito de decidir
ou julgar, de forma soberana, matéria sujeita à sua
apreciação. pienary. 2. local onde se dá essa
reunião. floor, chamber.

EUA: Doorkeeper. parlamentar eleito com a atri-
buição de fazer cumprir as normas referentes à
permissão de entrada no Plenário, incluindo aí a
admissão às galerias. privileges of the floor. per-
missão concedida a pessoas estranhas ao quadro
parlamentar para ocupar a tribuna do Plenário, a
fim de que sejam interrogadas ou se dirijam à
Assembléia.

plenário (adj. m. -s -a -as). pleno, completo. plenary.
sessão plenária [pienary session].

Poder Executivo. aquele que, segundo a organiza-
ção constitucional do Estado, tem a seu cargo a
execução das leis, bem como o governo e a admi-
nistração dos negócios públicos; tb. denominado
apenas Executivo. Executive branch, Executive.

Poder Judiciário, aquele a que, segundo a organi-
zação constitucional do Estado, compete deter-
minar e assegurar a aplicação das leis; tb. denomi-
nado apenas Judiciário, a. fm/. Judicial branch.
b. Judiciary branch, Judiciary.
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Poder Legislativo
prazo

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.
Legislative branch, Legislature, Legislative
power.

política (s. f. -s). 1. ciência dos fenômenos refe-
rentes ao Estado; ciência política. Politics
(maiúsc.). 2. sistema de regras respeitantes à di-
reção dos negócios públicos. 3. arte de bem go-
vernar os povos. 4. atividade exercida na disputa
dos cargos de governo ou no proselitismo parti-
dário. S. princípio doutrinário que caracteriza a
estrutura constitucional do Estado. 6. posição ide-
ológica a respeito dos fins do Estado. politics.
7. conjunto de objetivos que dão forma a deter-
minado programa de ação e condicionam a sua
execução. 8. habilidade no trato das relações
humanas, com vista à obtenção dos resultados de-
sejados; prudência, sagacidade. 9. civilidade, cor-
tesia. lO. fig. astúcia, ardil, artifício, esperteza.
policy. política partidária [party politics]; política
econômica [economic policy]; política urbana
[urban policy].

politicagem (s. f. -ns). política mesquinha, usada para
proveito pessoal. politicking.

político (s. m. -s -a -as). 1. aquele que trata ou se
ocupa da política; estadista. v.tb. estadista. 2. pes-
soa cujo negócio é a política, especialmente aquela
eleita para um parlamento ou que ocupa uma po-
sição no governo. politician. criar um político
[make a politician]; derrubar um político [break a
politician]. v.tb. marketing político. 3. fig. astu-
to, esperto. pej. político. políticos e burocratas
[politicos and party hacks].

político (adj. m. -s -a -as). 1. relativo à, ou pró-
prio da política. 2. relativo aos negócios públi-
cos, de ou pertencente aos cidadãos. political.
asilo político [political asylum]; ativista político
[political activist]; ciência política [political

science]; economia política [political economy];
geografia política [political geography]; legado po-
lítico [political legacy]; liberdade política [political
liberty]; máquina política [political machine]; po-
lítico-partidário [party-political]; preso político
[political prisoner]; sustentação política [political
support].

politizar (v.). politicize (AmE), politicise (BrE).

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.
population.

EUA: population act. aplicação de uma lei a um
determinado número de habitantes.

porta-voz (s. m. -es). 1. pessoa que fala oficialmen-
te em nome de uma organização, companhia, go-
verno, etc. spokesman/spokeswoman/
spokesperson. porta-voz do Governo [government
spokesman]. v.tb. orador, pronunciamento.

posse (s. f. -s). 1. investidura em cargo público,
função gratificada, posto honorífico, etc.
inauguration. 2. a solenidade para tal
investidura. inauguration day, act of taking
office, entrance into office. 3. estado de quem
frui alguma coisa ou a tem em seu poder.
possession. estar de posse de [in possession of];
estar na posse legal de [stand seized of]; homem
de grandes posses [man of substance]; posse de um
beneficio [incumbency]; tomar posse [take power].
v.tb. propriedade.

EUA: Inauguration Day. tb. o dia da posse do Pre-
sidente norte-americano, que sempre acontece
em 20 de janeiro.

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

prazo (s. m. -s). espaço de tempo durante o qual
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preâmbulo
Presidente da República

deve realizar-se alguma tarefa, atividade, etc.
term. v.tb. aprovação por decurso de prazo,
decurso de prazo.

EUA: cloture, deadline. último dia para apresen-
tação de proposições e emendas ou aprovação
de projetos.

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

prece (s. f. -s). oração, reza. prayer, oration

EUA: Chaplain. parlamentar eleito com a atribui-
ção de fazer uma prece, denominada invocation,
no início de cada reunião legislativa.

precedente (s. m. -s). deliberação ou procedimen-
to que serve de critério ou pretexto a práticas
posteriores semelhantes. precedent. v.tb. deci-
são da Mesa.

preconceito (s. m. -s). opinião ou sentimento injus-
to e, às vezes, desfavorável com relação a pesso-
as, coisas, lugares ou situações. prejudice. pre-
conceito racial [racial prejudice]; sem preconceito
[without prejudice]; ser preconceituoso [be
prejudiced against]. v.tb. minoria, racismo.

prefeito (s. m. -s -a -as). 1. Chefe do Executivo
municipal. mayor.

prefeitura (s. f. -s). 1. prédio onde funcionam os
órgãos da administração municipal; sede do Po-
der Executivo municipal. City Hall, Town Hall.
2. cargo ou função de prefeito. administration,
mayoralty. v.tb. município.

prerrogativa (s. f. -s). atributo conferido a agen-
te político ou integrante de uma dada corporação,
com vistas a assegurar-lhe condições para o ple-
no e desembaraçado exercício de seu dever
institucional, tendo como exemplos: a vitalicieda-

de, inamovibilidade e irredutibilidade salarial dos
magistrados; a precedência da administração
fazendária e seus servidores fiscais, dentro das
respectivas áreas de competência e jurisdição,
sobre os demais setores administrativos, na for-
ma da lei; a imunidade parlamentar e a
inviolabilidade do Deputado por suas opiniões,
palavras e votos. prerogative. 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 privilé-
gio ou regalia.

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

presidencialismo (s. m. -s). sistema de governo
democrático no qual as funções de Chefe de Es-
tado e Chefe de Governo são exercidas pela mes-
ma pessoa. presidentialism. v.tb. parlamenta-
rismo, república.

presidente (s. 2g. -s). 1. pessoa responsável por
uma reunião, comitê, comissão, organização, etc.
chairperson, chairman. 2. pessoa que dirige
os trabalhos de uma corporação deliberativa.
president. ex-presidente [ex-president, former
president]; presidente eleito [president-elect];
presidente em exercício [acting president]. 3. no
âmbito legislativo, parlamentar que representa a
instituição e é responsável pela direção dos tra-
balhos e por sua ordem. a. Speaker, Speaker
ofthe House (usado para as Assembléias Legislativas
estaduais ou para a Câmara Federal). b. President
of the Senate (usado para o Senado).

EUA: presiding officer. parlamentar eleito para
presidir uma reunião.

Presidente da República, líder ou chefe do gover-
no de um país de regime presidencialista.
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prestação de contas
procurador

President, the Executive, the Chiei
Magistrate, the Com mander in Chief(em caso
de guerra). v.tb. presidencialismo, república.

EUA: President's Day. feriado nacional americano,
em fevereiro, que celebra o nascimento dos Presi-
dentes George Washington e Abraharn Lincoln.

prestação de contas. informação sobre o uso e
gastos fornecida pelo governo ao fim do exercí-
cio financeiro e ao fim do mandato. rendering
of accounts. 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.
Prime Minister. v.tb. parlamentarismo.

primeiro mundo. conjunto originalmente forma-
do pelos países industrializados da Europa Oci-
dental (integrantes da União Européia), Estados
Unidos, Canadá, Japão, Austrália e Nova Zelândia.
first world. v.tb. terceiro mundo.

adic. essa denominação tem sido substituída pela
expressão países industrializados [ind ustrialized
countries].

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

privatização. ver desestatização.

privilégio (s. m. -s). 1. vantagem concedida a al-
guém com exclusão de outrem e contra o direito
comum. privilege. 2. prerrogativa, imunidade.
immunity. v.tb. imunidade, prerrogativa.

EUA: personal privilege. questões inerentes aos
direitos, conduta e reputação dos parlamentares
na função representativa. point of personal
privilege. declaração de defesa dos direitos, con-

duta ou reputação de parlamentar no exercício
da função.

GBR: parliamentary privilege. direitos especiais
concedidos aos parlamentares, tais como: direito
de palavra e direito de não participar de julgamen-
to na função de jurado.

procedimento (s. m. -s). 1. ação, maneira de agir.
action, procedure. 2. jur. formas a que está su-
bordinado o cumprimento dos atos e trâmites do
processo. procedure, proceedings (pouco usa-
do). v.tb. ação, processo.

processar (v.). process, institute/start/take le-
gal proceedings.

processo (s. m. -s). 1. conjunto de ações, atitu-
des ou atos executados com a intenção de atingir
um determinado resultado. process. 2. proce-
dimentos seguidos para cumprimento das exigên-
cias de andamento de um projeto. process,
proceedings. v.tb. procedimento, tramitação.
3. série de atos coordenados, regulados pelo di-
reito processual, mediante os quais se leva a cabo
o exercício da jurisdição. proceedings, law suit.
v.tb. ação. fazer acordo sem processo legal [settle
(the case) out of court].

processo legislativo, conjunto das normas e pro-
cedimentos adotados na elaboração de leis.
legislative process/procedure, lawmaking
process/p roce dure, parliamentary
procedure.

procuração (s. f. -ões). contrato pelo qual o
outorgante confere ao outorgado poderes para
representá-lo em algum negócio jurídico, prati-
cando atos em seu nome, nos termos do respec-
tivo instrumento. proxy, power of attorney,
power of procuration. votar por procuração [vote
by proxy].

procurador (s. m. -es -a -as). 1. aquele que tem
procuração para tratar dos negócios de outrem.
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procuradoria
pronunciar

proxy, assignee, nominee, trustee, mandatary,
procurator. 2. advogado. attorney. procurador-
geral [attorney general]; procurador do Estado
[attorney]; procurador da Justiça [prosecutor,
public prosecutor].

EUA: o Procurador-Geral é um membro do Gabi-
nete, indicado pelo governo, que atua como Mi-
nistro da Justiça e advogado do Estado. Nos Esta-
dos onde há os dois cargos, o Procurador do Es-
tado é denominado attorney general e o Secre-
tário de Justiça, secretary of justice.

GBR: o Procurador-Geral é um membro do Parla-
mento, também chamado barrister.

procuradoria (s. f. -s). denominação dada ao de-
partamento público chefiado por um procurador.
attorney's office.

projeto (s. m. -s). 1. plano de trabalho ou ativida-
de a ser completado em um tempo determinado
e com um propósito específico. project. 2. es-
boço, rascunho. draft. 3. proposição do pro-
cesso legislativo. bili. projeto de lei [bill];
projeto de resolução [resolution bill]. v.tb. ante-
projeto, proposição legislativa.

EUA: advisory bilI. proposta informal para estu-
do, introdução, finalização ou alteração de uma
lei, escrita em linguagem comum, dispensando,
assim, a forma legal; essa proposta só pode ser
apreciada nas comissões. bilI analysis, bilI
summary. resumo do propósito, conteúdo e efei-
to de uma medida proposta. official bili. projeto
de lei que satisfaz os requisitos necessários para
sua apreciação. printed and filed bilI. projeto de
lei impresso e colocado à disposição do público,
mantendo-se uma cópia pela comissão encarregada
do projeto. spot bill. projeto de lei incompleto.

promotor (s. m. -es -a -as). 1 .jur. o que apresenta
a denúncia; advogado de acusação; membro do
Ministério Público, a. prosecutor, public
prosecutor. b. ESC: procurator fiscal. promo-

tor de justiça [district attorney]; promotor federal
[federal attorney].

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

EUA: immediate effect. ação parlamentar que
torna uma lei efetiva antes de sua promulgação.

promulgar (v.). promulgate.

pronunciamento (s. m. -s). 1. ato ou efeito de
pronunciar-se ou manifestar a opinião.
pronouncement. 2. anúncio ou mensagem ofi-
cial. address, message. falar à nação [address
the nation]. 3. discurso. speech. discursos parla-
mentares [parliamentary speeches]; fazer um dis-
curso [make a speech]. 4. discurso ou oração,
formal, em linguagem elaborada. oration. S.
palestra, conferência. lecture. v.tb. aparte, co-
municação, mensagem, orador, porta-voz.

EUA: a. State of the Union Message, State of
the Union Address. discurso feito no início de
janeiro de cada ano, pelo Presidente, para o Con-
gresso e para a nação, no qual é dada a sua visão
da situação econômica do país e seus planos para
o futuro, com uma explanação geral sobre as ma-
térias que ele espera que o Congresso aprove
durante a sessão legislativa daquele ano; o pro-
nunciamento feito no início do mandato presiden-
cial contém vários pontos da plataforma política
adotada pelo seu partido durante a campanha
eleitoral. b. The Budget Report. mensagem anu-
al do Presidente sobre o orçamento, feita nor-
malmente no fim do mês de janeiro e dirigida ao
Congresso, tratando dos custos da gestão admi-
nistrativa governamental, incluindo receita e gas-
tos estimados para o ano fiscal, além das estimati-
vas financeiras para a execução dos programas su-
geridos pelo Presidente.

pronunciar<-se sobre> (v.). pronounce on.
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propor
público

propor (v.). propose.

proposição (s. f. -ões). 1. ato ou efeito de oferecer
a exame, submeter a apreciação, apresentar, indi-
car. 2. oferta, proposta. proposition, proposal.
ofertas de paz [peace proposais]. v.tb. apresenta-
ção, moção.

proposição de lei. denominação dada ao projeto
de lei que, aprovado no âmbito legislativo, é en-
caminhado à sanção do Poder Executivo.
presented bili. v.tb. Apêndice II.

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

proposta. ver proposição.

propriedade (s. f. -s). 1. possessão. ownership,
possession. v.tb. posse. 2. aquilo que se possui.
propriedade privada [private property]. 3. edifí-
cio, casa, terreno. 4. adequação. property.

protestar (v.). protest.

protesto (s. m. -s). reclamação; expressão de
desaprovação, oposição ou desacordo. protest.

manifestação violenta de protesto [riot]; sob pro-
testo [under protest].

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

publicar (v.). publish.

público (s. m. -s). 1. o povoem geral. 2. conjunto
de pessoas que lêem, vêem ou ouvem uma obra
literária, dramática, musica], etc. 3. conjunto de pes-
soas a que se destina uma mensagem artística, publi-
citária, jornalística, etc. public. 4. auditório, espec-
tadores, platéia. audience. v.tb. audiência.

público (adj. m. -s -a -as). 1. do povo, relativo
ao povo, destinado ao povo ou à coletividade.
biblioteca pública [public library]. 2. relativo ou
pertencente ao governo de um país. 3. aberto a
quaisquer pessoas, não secreto. setor público
[public sector]. 4. conhecido de todos, manifes-
to. public. em público [in public]; vida pública
[public life]. tornar público [publicize]. v.tb. privado.
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rã-

questão de ordem. em assembléias deliberativas,
dúvida relativa ao encaminhamento dos trabalhos.
question of order, point of arder,
parliamentary inquiry, point of information.
pela ordem, Sr. Presidente [Mr. Speaker. 1 nse to a point
of order]; decidir a questão de ordem [decide the point
of order]. v.tb. decisão da Mesa, regimento.

quórum (s. m. -ns). 1. número mínimo de pessoas
exigido para a realização de uma reunião. 2. nú-
mero mínimo de parlamentares exigido para rea-
lização dos trabalhos de uma Casa Legislativa.
quorum. quórum para abertura da reunião

[opening quorum]; quórum para discussão de pro-
posições [quorum for discussion of propositions];
quórum para votação [voting quorum]; verificação
de quórum [quorum check]; recomposição
de quórum [quorum reestablishment]. v.tb. au-
sência, chamada, maioria.

EUA: skeleton session. reunião legislativa com
número de parlamentares inferior ao quórum
estabelecido.

quórum qualificado, número mínimo de parlamen-
tares para votação de determinadas matérias pre-
vistas na Constituição. qualified quorum.
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racismo (s. m. -s). 1. crença de que as diferenças
raciais influem no caráter, na capacidade e no com-
portamento das pessoas. 2. sentimento ou tra-
tamento diferenciado dado às pessoas de outras
raças. racism, racial discrimination. v.tb. mi-
noria, preconceito.

ratificação (s. f. -ões). ato ou efeito de validar, con-
firmar, aprovar tornando válido. ratification. ra-
tificação de um tratado [ratification of a treaty].

ratificar (v.). ratify.

receitas públicas, valores devidos à União, aos Es-
tados, ao Distrito Federal e aos Municípios, seus
órgãos e entidades, sob a forma de impostos, ta-
xas, contribuições e demais rendas arrecadadas
aos Tesouros respectivos. internal revenue.
Receita Federal [interna] Revenue Service]. v.tb.
finanças, imposto.

recesso (s. m. -s). 1. suspensão temporária de ati-
vidades de trabalho, escola, etc. 2. suspensão tem-
porária das atividades legislativas. adjournment,
recess. entrar em recesso [adjourn]; estar em re-
cesso [be in recess].

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

reconsiderar (v.). reconsider.

recorrer (v.). appeal.

recurso (s. m. -s). 1. meio de provocar a modifica-
ção de uma decisão. appeal. recorrer da decisão
do Presidente [appeal from the decision of the
Speaker]. v.tb. decisão. 2. meio, expediente.
means. 3. meio pecuniário; fonte de recursos
materiais e humanos. resources. recursos natu-
rais [natural resources].

redação (s. f. -ões). escrita com ordem e método
writing. redação de projeto de lei [drafting of bilI]

redação do vencido. redação de um projeto com
as emendas aprovadas no primeiro turno de vo-
tação. engrossed bilI, perfected bili. v.tb. emen-
da, redação final.

redação técnica legislativa, formas a que se sub-
mete quem redige a lei, no que se refere à divi-
são e organização do texto legal em artigos, se-
ções, capítulos, etc., e às regras gramaticais.
technical legislative writing.

EUA: form and style manual. manual onde se
encontra o sistema uniforme e oficial de redação
de medidas administrativas.

redigir (v.). write.

referendo (s. m. -s). consulta ao povo para que este
aprove ou rejeite ato legislativo ou norma consti-
tucional. referendum, mandatory referen-
dum. a questão foi decidida por referendo [the question
was decided by referendum]. v.tb. plebiscito.

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

adic. Em inglês, o termo regime é usado para in-
dicar forma de governo totalitário ou corrupto.

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 re-
duzidos pela metade. urgency procedure.

EUA: governor's bill. medida proposta pelo Gover-
nador com tramitação em regime de urgência.
message of necessity. mensagem do Executivo jus-
tificando pedido de urgência para uma proposição.

regimento (s. m. -s). conjunto de normas que regem
o funcionamento de uma instituição; estatutos.
a. rules of order, manual of procedures. b. EUA:
Mason Manual. regimento interno [rules oforder].
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regulamentação

rescisão

regulamentação (s. f. -ões). 1. disciplinamento
normativo. 2. atribuição exclusiva do Poder Exe-
cutivo, consistente na expedição de normas que
visam explicar a lei e torná-la exeqüível; não cria
regra nova, de caráter substancial, nem estabele-
ce princípio ou regra divergente da lei regulamen-
tada. regulation.

regulamentar (v.). regulate.

rejeição (s. f. -ões). 1. ato ou efeito de recusar, não
aprovar. 2. tomada de decisão contrária a pro-
posição, que encerra a fase deliberativa no âmbi-
to do Poder Legislativo. 3. tomada de decisão
desfavorável de comissão técnica, relativamente
ao parecer nela produzido sobre determinada
proposição. refusal, rejection. rejeição de um
projeto de lei [rejection of a bill]. v.tb. aprovação,
impugnação.

rejeição de veto, manifestação do Legislativo con-
trária ao veto oposto pelo Chefe do Executivo a
uma proposição de lei. overriding of a veto.
v.tb. veto.

adic. Cabe ao Presidente da Casa Legislativa pro-
mulgar a nova lei resultante de tal deliberação.

rejeitar (v.). reject, refuse.

relatar (v.). report.

relator (s. m. -es -a -as). 1. pessoa que escreve o
relatório. reporter. 2. parlamentar encarregado de
emitir parecer ou relatório. reporting member.

relatório (s. m. -s). 1. narração ou descrição acerca
de tema determinado. 2. exposição e relação dos
principais fatos colhidos por comissão encarrega-
da de estudar determinado assunto. report,
descriptive report. 3. parte introdutória de um
parecer em que se descreve a tramitação da pro-
posição em apreço. introduction to the report.
v.tb. parecer.

EUA: blue book. tipo de relatório oficial publicado
pelo governo.

renúncia (s. f. -s).	desistência voluntária.
resignation, lay down. renunciar ao mandato
[resign the mandate]; renunciar a uma posição de
autoridade [lay down office]. v.tb. cassação.

renunciar (v.). resign.

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. representation, popular
representation. 2. direito que cabe ao cidadão
de se dirigir aos poderes públicos para reclamar
contra abusos de autoridades e promover a res-
ponsabilidade delas. representations, people's
representation. fazer representação à Assembléia
[make representations to theAssemb$y]. v.tb. de-
legação, iniciativa popular.

representação popular. ver representação.

representar (v.). represent.

república (s. f. -s). 1. sistema de governo em que o
governante eleito exerce o poder por tempo de-
terminado. 2. nação que tem um governo eleito
pelo povo e cujo governante é um Presidente.
republic. v.tb. democracia, monarquia, parlamen-
tarismo, presidencialismo.

republicano (adj. m. -s -a -as). 1. partidário da re-
pública ou referente a ela. 2. EUA: aquele que
pertence ao Partido Republicano. republican.

requerer (v.). request.

requerimento (s. m. -s). 1. documento com supos-
to amparo legal utilizado para fazer solicitação à au-
toridade competente. 2. no âmbito legislativo, qual-
quer pedido feito por Deputado ou Comissão, que
verse sobre matéria de expediente ou de ordem, diri-
gido ao Presidente da Casa ou de Comissão. petition
(mais usado), request. v.tb. moção, petição.

rescisão (s. f. -ões). anulação, rompimento, corte.
rescind. v.tb. contrato.
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reserva de contingência
revogar

reserva de contingência. reserva de recursos fi-
na n c e ir os para situações emerge n cia is.
contingency fund. v.tb. finanças, orçamento.

resolução (s. f. -ões). ato administrativo expedi-
do por altas autoridades de órgãos do Poder Exe-
cutivo ou pelos Presidentes do Legislativo e dos
Tribunais, destinado a regular matérias de sua com-
petência privativa e/ou outras de caráter proces-
sual, legislativo ou administrativo. resolution. v.tb.
Apêndice II.

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

reunião (s. f. -ões). 1. agrupamento ou encontro
de pessoas para tratar de qualquer assunto.
meeting. 2. encontro de parlamentares, no Ple-
nário ou nas Comissões, para apreciar a matéria
da pauta ou para cumprir o determinado em edital
de convocação. meeting, session, legislative
session, hearing. reunião de comissão [committee
meeting]; reunião de cúpula [summft];reunião pública
[open meeting]. encerramento de reunião [closing of
session]; interrupção, suspensão de reunião
[suspension, adjournment of session]; prorrogação
de reunião [meeting extension]. v.tb. audiência, con-
gresso, convenção, sessão legislativa.

reunião conjunta. aquela que se realiza com a par-
ticipação de mais de uma comissão. joint meeting.
v.tb. comissão conjunta, sessão conjunta.

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

reunião extraordinária, aquela que se realiza em
horário ou dia diversos dos fixados para as reuni-
ões ordinárias. extraordinary meeting, special
meeting.

reunião informal, encontro entre membros de um
partido. caucus, conference.

EUA: essas reuniões [caucus] são feitas geralmen-
te com o objetivo de tomar decisões sobre a es-
colha de líderes partidários, a indicação de candi-
datos do partido para as eleições e outros assun-
tos parlamentares; os republicanos preferem cha-
mar a sua reunião de conference.

reunião ordinária, aquela que se realiza regular-
mente, em horário e dias prefixados pelo calen-
dário legislativo. daily session, ordinary
meeting.

reunião preparatória, aquela que precede a insta-
lação da legislatura, destinada à posse dos parla-
mentares e à eleição da Mesa. preparatory
meeting.

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

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. solemn meeting.

reunir (v.). meet, convene, hold a meeting.

revisão (s. f. -ões). 1. reexame, releitura. review.
2. análise de lei ou decreto com o propósito de
reformar, retificar ou anular. revision.

revogação (s. f. -ões). 1. ato ou efeito de anular,
invalidar, tornar sem efeito uma lei, sentença, au-
torização, etc. repeal, revocation, rescind,
nuilification. 2. ato ou efeito de cassar poderes,
autorizações. revocation. cassar uma carteira de
motorista [revoke a driver's license]. v.tb. cassação.

revogar (v.). revoke, rescind, repeal, nullify.
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;9
salário (s. m. -s). remuneração pecuniária resultan-

te do trabalho. wage, wages, pay, salary. au-
mento salarial [wage rise]; congelamento de salário
[wage freeze]; salário mínimo [minimum wage].
v.tb. dinheiro.

sanção (s. f. -ões). 1. ato típico do Chefe do Poder
Executivo, consistente na anuência deste a pro-
posição de lei aprovada pelo Poder Legislativo.
sanction, signature, approval. sancionado pelo
Governador [approved by Governor]. 2. punição.
sanctions, punishment.

EUA: emergency bilI. projeto de lei que se torna
efetivo com a assinatura do Governador.

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. tacit sanction, implicit sanction.

sancionar (v.). sign, approve.

seção (s. f. -ões). 1. unidade administrativa.
section, office. 2. divisão ou subdivisão de um
tratado, obra ou estudo. 3. parte de uma norma
jurídica, formada pelo conjunto de artigos afins.
section. v.tb. Apêndice II.

secretaria (s. f. -s). 1. repartição pública ou pri-
vada onde se desenvolve o expediente de uma
administração e onde são guardados documen-
tos. government bureau, office. 2. ministério,
departamento de Estado. secretary, ministry.
v.tb. gabinete, ministério.

secretariado (s. m. -s). 1. conjunto dos secreta-
rios de Estado. 2. departamento, agência ou se-
tor oficial. secretariat. o secretariado da ONU
[the UN secretariat]. v.tb. ministério.

secretário (s. m. -s -a -as). 1. funcionário de em-
presa, instituição, etc., ou outra pessoa designada

para exercer funções de transcrever atas, redigir
cartas e documentos, organizar agendas, entre ou-
tras. secretary. secretário particular [private
secretary]. 2. numa Casa Legislativa, parlamentar
eleito para administrar algumas atividades, como:
elaboração da ata, controle de presença nas reuni-
ões, recebimento de correspondência oficial, en-
tre outras. The Clerk, Secretary. v.tb. ministro.

secretário-geral, encarregado-chefe, em geral, de
uma organização internacional ou partido políti-
co. secretary-general. Secretário-Gera/da ONU
[UN Secretary-General].

seguridade social. conjunto de normas e ações dos
poderes públicos e da sociedade no sentido de
assegurar os direitos sociais da população, entre
os quais estão: cobertura de eventos de saúde e
acidentes do trabalho, proteção à maternidade e
ao desemprego, ajuda para a manutenção de cri-
anças, aposentadoria e garantia de pensão para
dependentes por morte do segurado. social
security, welfare. benefícios previdenciários [so-
cial security benefits]; estar por conta da previdên-
cia {be on welfare].

Senado (s. m. sing.). órgão colegiado legislativo com-
posto pelos Senadores, o qual, ao lado da Câmara
dos Deputados, integra o Congresso Nacional; câ-
mara alta. a. EUA: Senate. b. GBR: House of
Lords. v.tb. Congresso Nacional, Apêndice 1.

Senador (s. m. -es -a -as). membro de câmara alta
numa Casa Legislativa. Senator. v.tb. legislador,
parlamentar.

serviço público. 1. conjunto dos órgãos e entida-
des da administração pública. 2. conjunto das ati-
vidades exercidas por esses órgãos e atividades.
civil service.

adic. Nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, são
considerados serviço público todos os departa-
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servidor público
sistema proporcional

mentos e órgãos do governo, exceto as Forças
Armadas, os Tribunais e Cortes, bem como as or-
ganizações religiosas.

servidor público, aquele que exerce cargo ou fun-
ção pública, civil servant, white-collar clerk.

sessão. ver reunião.

sessão conjunta. numa Casa Legislativa, sessão que
reúne o Senado e a Câmara de Deputados em
casos especiais previstos. joint session, joint
convention. v.tb. comissão conjunta, reunião
conjunta.

sessão legislativa, conjunto de reuniões realizadas
em determinado período. legislative session.
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. extraordinary
legislative session, special legislative session.

EUA: as sessões extraordinárias só acontecem para
tratar de assuntos propostos pelo Governador.

sessão legislativa ordinária, aquela que se realiza
a cada ano da legislatura, independentemente de
convocação. ordinary legislative session, re-
gular legislative session.

sindicato (s. m. -s). associação que trata dos inte-
resses de trabalhadores pertencentes a uma mes-
ma categoria ou a categorias semelhantes ou
conexas. a. union. b. EUA: labor union.
c. GBR: trade union. v.tb. confederação, fede-
ração.

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 re-

presentação política traduz interesses geografica-
mente localizados, em vez de espelhar o
fracionamento ideológico ou a divisão de classes.
electoral district system. v.tb. divisão 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. electoral system. 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 tur-
no, realiza-se nova eleição, geralmente entre os
dois candidatos mais votados, elegendo-se, então,
aquele que obtiver a maioria dos votos válidos).
majority system, majority representation.
v.tb. maioria.

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-
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staif
supremacia

dos pelo número de assentos na Casa Parlamen-
tar; b) cômputo dos votos atribuídos a cada parti-
do, diretamente ou a algum de seus candidatos, e
cálculo do quociente partidário, mediante a divi-
são da soma dos votos dados ao partido pelo quo-
ciente eleitoral. Com essas duas operações mate-
máticas, chega-se ao número de cadeiras a que faz
jus o partido, em virtude de sua votação; o preen-
chimento dessas cadeiras far-se-á consoante a or-
dem de votação dos candidatos que integrem a lista
partidária. proportional representation.

BRA: o sistema proporcional é adotado para a
eleição de Deputados Federais, Deputados
Estaduais e Vereadores.

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

subemenda (s. f. -s). emenda apresentada a ou-
tra emenda. a. subamendment, amendment
to the amendment. b. Louisianna, EL/A:
amendment on second degree.

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

subvenção (s. f. -ões). 1. verba. subvention,
financial support. 2. subsídio. subsidy. v.tb.
dotação orçamentária, financiamento, verba.

suplência (s. f. -s). posição de suplente. on standby.
estar na suplência [be on standby].

EUA: a suplência é um instituto inexistente na rea-
lidade política norte-americana, razão pela qual,
havendo vaga, realizam-se novas eleições ou man-
tém-se o cargo sem ocupante até as eleições se-
guintes; em alguns Estados, o Governador indica
alguém para ocupá-la.

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

supremacia (s. f. sing.). 1. superioridade, pree-
minência, hegemonia. 2. poder supremo.
supremacy.
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d k
taquigrafar (v.). write shorthand, stenograph,

make notes in shorthand, make shorthand
notes.

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

taquígrafo (s. m. -s -a -as). que utiliza ataquigra-
fia; estenógrafo. shorthand typist,
stenographer, tachygrapher.

técnica legislativa. 1. em sentido amplo, expres-
são que designa todo processo evolutivo de ela-
boração das leis, desde a iniciativa, passando pela
discussão, votação, sanção, promulgação e publi-
cação. 2. em sentido restrito, significa a arte de
redigir leis.

EUA: form and style manual. manual onde se en-
contra o sistema uniforme e oficial de redação de
medidas administrativas.

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

adic. Essa denominação tem sido substituída pelas
expressões país em desenvolvimento [developing
country], país de economia planificada [planned
economy country] ou país produtor de petróleo
[oil producing country], dependendo de sua
aplicação.

título (s. m. -s). 1. palavras escritas como título para
um texto ou divisões dele. heading. 2. designa-
ção dada a um livro, capítulo, artigo, canção, etc.
3. denominação honorífica ou funcional. 4. con-
junto formado pela epígrafe e pela ementa de uma
norma jurídica. S. parte de uma lei extensa, com-

posta de um conjunto de capítulos. title. v.tb.
Apêndice II.

tomada de contas. exame das contas de uma ad-
ministração governamental por órgão competen-
te. taking of accounts (*). v.tb. prestação de
contas, Tribunal de Contas.

adic. Se, no prazo previsto pela Constituição, o Go-
vernador ou o Presidente do Tribunal de Contas
não enviarem à ALEMG processo de prestação
de suas contas, estas serão tomadas pela Comis-
são 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.
running, procedure. a proposta está tramitando
no Legislativo [the proposal is running in the
Legislature]. v.tb. processo.

EUA: bill history. histórico da tramitação de um
projeto de lei. passage of bill. qualquer ato fa-
vorável ao andamento de uma medida ou propos-
ta. star. procedimento que interrompe a
tramitação de um projeto de lei, a ser apreciado
separadamente no calendário legislativo.

tramitar (v.). process, run.

tratado (s. m. -s). contrato internacional, formal,
escrito, referente a comércio, paz, etc., assinado
pelos representantes dos países envolvidos.
treaty. assinar um tratado de paz [sign a peace
treaty]. 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. court, tribunal, tribu-
nal de justiça [court of law, law court]; tribunal de
primeira instância [county court, lower court]; le-
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Tribunal de Contas
turno

var perante um tribunal [put into court, take to
court]. 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. Audit Tribunal, Court ofAudit
(*). v.tb. prestação de contas, tomada de contas.

tributo, ver imposto.

turno (s. m. -s). 1. etapa. stage, term. 2. cada
uma das divisões de um horário de trabalho.term.
3. numa Casa Legislativa, cada uma das etapas de
tramitação de uma proposição. reading. primei-
ro turno [first reading]; segundo turno [second
reading]. 4. numa eleição, cada uma das etapas
de votação. stage.
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União (s. f. sing.). 1. conjunto de Estados sobe-
ranos com objetivos econômicos e políticos co-
muns. Union. União Européia [European Union].
2. BRA: o governo ou administração federal. fe-
deral administration.

urgência. ver regime de urgência.

urna (s. f. -s). caixa ou sacola onde os eleitores de-
positam seus votos para posterior apuração.
baliot box. v.tb. votação.
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vacância (s. f. sing.). 1. estado daquilo que se apre-
senta ou ficou vago. 2. tempo durante o qual um
cargo ou emprego não está preenchido. vacancy.

vacância da lei. tempo decorrido entre a publica-
ção de uma lei e sua entrada em vigor. vacant
law, law term gap, law gap term.

vaga (s. f. -s). falta, ausência. vacancy.
vagar (v.). vacate.
vencedor (s. m. -es -a -as). aquele que obtém o

melhor resultado numa competição, eleição, jogo,
etc. winner. v.tb. perdedor.

vencer (v.). win.

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

verba (s. f. -s). 1. soma de dinheiro; quantia. funds.
v.tb. fundo. 2. dotação ou consignação de quan-
tia para fins determinados; subvenção.
appropriation, allocation, aliotment. v.tb.
dotação orçamentária, subvenção.

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

vetar (v.). veto, forbid, prohibit.
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. po-
der de veto [power to veto]. v.tb. mensagem de
veto, rejeição de veto.

adic. Quando o Chefe do Executivo considera uma
proposição de lei inconstitucional ou contrária ao
interesse público, ele pode vetá-la total ou parci-
almente, devendo devolver a proposição à Casa
Legislativa para reapreciação, acompanhada das
razões do veto, o qual é discutido e votado pelos
parlamentares.

EUA: pocket veto, o projeto de lei é automatica-
mente vetado quando, por estar o Congresso em
recesso, o Presidente fica impedido de enviar à
casa iniciadora do processo suas objeções a
sancioná-lo (raramente ocorre).

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

vice (pref.). substituto; posição imediatamente inferi-
or a outra. vice, deputy, subordinate, substitute.
vice-chanceler [vice-chancellor]. v.tb. suplente.

vício (s. m. -s). 1. costume de proceder mal;
desregramento habitual. vice, addiction, bad
habit, corruption. 2. conduta ou costume cen-
surável ou condenável; libertinagem, devassidão,
licenciosidade. corruption, depravity.
perversion. 3. defeito grave que torna uma pes-
soa ou coisa inadequada para certos fins ou fun-
ções. 4. defeito capaz de invalidar um ato jurídi-
co. defect, flaw, fault. vício de construção
[construction defect]; vício de forma [defect of
form, flaw of form]; vício de iniciativa [initiative
flaw]; vício processual [procedural fault].

vigência (s. f. -s). tempo durante o qual uma coisa
vige ou vigora. validity, effect. em vigor [in effect,
into effect]; entrar em vigor [to take into effect].

vigência da lei. 1. momento em que uma lei passa
a ter eficácia jurídica. 2. período durante o qual
uma lei vigora. effectiveness of the law.

adic. Não se confunde essa eficácia jurídica com a
eficácia em sentido lato, uma vez que lei vigente é
aquela suscetível de produzir efeitos, o que não
significa a verificação destes.

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. view.
pedido de vista [demand to view].
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vitória
voto em branco

vitória (s. f. -s). 1. ato de obter resultado favorável
numa competição, luta, eleição, etc. 2. condição
daquele que vence. victory. 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. baliot, election. 2. conjunto dos
votos de uma assembléia eleitoral. poli, polis.
v.tb. aclamação, cédula, eleição, urna, voto.

EUA: division vote, processo de votação em que
os parlamentares favoráveis ou contrários à apro-
vação se levantam e permanecem de pé para se-
rem contados, principalmente quando o voto de
viva voz deixa dúvidas de qualquer natureza. ge-
neral pair. registro antecipado da posição de dois
parlamentares que estarão ausentes por algum
tempo, quando serão votadas várias questões em
relação às quais eles tenham opiniões opostas. live
pair. registro antecipado da posição de dois par-
lamentares que estarão ausentes durante a vota-
ção de uma matéria, em relação à qual tenham
opiniões opostas. teller vote, processo de vo-
tação em que os parlamentares favoráveis ou con-
trários a uma proposição passam entre um ou mais
funcionários, designados como escrutinadores,
para serem contados. voice vote, processo de
votação em que os parlamentares a favor da apro-
vação devem dizer sim (yea), e os que são contra
devem dizer não (nay), baseando-se o resultado
no volume das respostas. vote by show of hands.
processo de votação em que os favoráveis à pro-
posta erguem uma das mãos.

votação eletrônica. processo de votação baseado
em recursos eletrônicos (painel eletrônico, car-
tão magnético, etc.). electronic voting, record
voting.

votação em bloco, votação de um conjunto de
emendas a um só tempo. en bloc voting. v.tb.
emenda.

votação nominal, processo de votação em que, à
medida que seus nomes são chamados, os parla-
mentares dizem sim ou não, conforme sejam fa-
voráveis ou contrários à questão. yea-and-nay
vote, record vote. v.tb. chamada.

votação secreta. processo de votação em que são
utilizadas cédulas, depositadas em urna. secret
vote, baliot.

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

votante, ver eleitor.

votar (v.). vote, elect, go to the polis.

voto (s. m. -s). 1. modo de manifestar a vontade ou
opinião num ato eleitoral ou numa assembléia. 2.
decisão, sufrágio. vote, poli, ballot, sufrage.
voto a favor [vote for]; voto contra [vote against];
voto nulo [spoilt vote]; expressar opinião pelo voto
[vote on]; derrotar por voto [vote down]; eleger
por voto [vote in]; destituir ou dissolver (uma as-
sembléia) por voto [vote out]; direito de voto [right
to vote]; obter o maior número de votos [head a
p011].

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

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. blank vote. v.tb. abstenção.
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zona eleitoral. circunscrição legalmente delimi-
tada para propósitos eleitorais. voting district,
electoral precinct.
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APÊNDICE 1

Sistema de Governo e Sistema Eleitoral

1. BRASIL

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

A Constituição confere poderes e competências
governamentais, limitando, expressa ou implicita-
mente, 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 exerci-
do pelo Presidente da República, auxiliado pelos
Ministros de Estado, enquanto o Poder Judiciá-
rio é composto pelo Supremo Tribunal Federal,
pelo Superior Tribunal de Justiça, pelos Tribunais
Regionais Federais e Juízes Federais, pelos Tribu-
nais e Juízes do Trabalho, pelos Tribunais e Juízes
Eleitorais, e pelos Tribunais e Juízes Militares. O
Poder Judiciário só é exercido nas esferas federal
e estadual, e apenas o Supremo Tribunal Federal
e o Superior Tribunal de Justiça possuem jurisdi-
ção 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 Senado
Federal. Elabora leis sobre todas as matérias de
competência da União, além de julgar as contas
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 meramen-
te deliberativas.

Os Deputados Federais são considerados repre-
sentantes do povo e são eleitos pelo sistema pro-
porcional para mandato de quatro anos. A Câma-
ra possui 5 13 membros. Cada Estado possui um
número de cadeiras proporcional a sua popula-
ção, 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 membros.

Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas
opiniões, palavras e votos, não podendo ser pre-
sos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem
processados criminalmente sem prévia licença de
sua Casa.

1.2. Governo Estadual

O Poder Legislativo é representado pelas Assem-
bléias Legislativas, que deliberam sobre questões
particulares aos Estados, possuindo competência
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para legislar sobre qualquer matéria que não lhes
seja vedada pela Constituição Federal. As Assem-
bléias são unicamerais, localizadas nas Capitais 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 Fede-
ral sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunida-
des, remuneração e incorporação às Forças Arma-
das. O número de Deputados de cada Assembléia
corresponde ao triplo da representação do Estado
na Câmara dos Deputados e, atingido o número de
36, será acrescido de tantos quantos forem os De-
putados 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 Ve-
readores são eleitos para mandato de 4 anos, tam-
bém pelo sistema proporcional, sendo invioláveis
por suas opiniões, palavras e votos no exercício
do mandato e na circunscrição do Município. O
número de Vereadores de cada Câmara é pro-
porcional à população do Município, respeitados
os limites constitucionais.

A Lei Orgânica Municipal é votada em 2 turnos,
com interstício mínimo de 10 dias, aprovada por
2/3 dos membros da Câmara Municipal e promul-
gada de acordo com os termos das Constituições
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,
havendo 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 secre-
to e direto. O voto é obrigatório para os maiores
de 18 anos e facultativo para os analfabetos, os
maiores de 70 anos e os maiores de 16 e meno-
res de 18 anos, não podendo se alistar, como elei-
tores, os estrangeiros e os conscritos, durante 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 circuns-
crição; a filiação partidária; e a idade mínima de
35 anos para Presidente, Vice-Presidente e Sena-
dor, 30 anos para Governador e Vice-Governa-
dor 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.

2. ESTADOS UNIDOS
2.1. Governo Federal

A Constituição dos Estados Unidos da América
limita o poder do governo federal às áreas de de-
fesa, de assuntos estrangeiros, de emissão de
moeda, de controle do comércio e das relações
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entre os Estados e de proteção dos direitos hu-
manos. O governo federal é constituído pelo
Presidente, pelo Congresso Nacional e pela
Suprema Corte.

2.2. Congresso Nacional
Constituem o Congresso Nacional norte-america-
no, a Câmara dos Deputados e o Senado. Com 435
membros, a Câmara dos Deputados é a Casa mais
importante do Congresso, e seus membros são elei-
tos pelos respectivos Estados. O Senado, ou Câma-
ra Alta, tem menos poder que a Câmara dos Depu-
tados. Constitui-se de 100 membros, sendo dois
Senadores por Estado.

2.3. Governos Estaduais
É o governo estadual que detém o maior poder
sobre a vida dos cidadãos. Cada Estado tem sua
Constituição própria e, por isso, há grandes dife-
renças entre algumas delas, principalmente nas
questões referentes a propriedade, crime, saúde
e educação. O cargo mais alto do governo esta-
dual é exercido por um Governador, eleito por
voto direto pelos habitantes do Estado. AAssem-
bléia Legislativa Estadual pode ser unicameral ou
bicameral, dependendo da Constituição Estadu-
al, e seus membros, eleitos por voto direto, têm
origem nas várias regiões do Estado.

2.4. Governos Municipais
Aos governos municipais cabe a criação e aplica-
ção das leis no âmbito dos distritos, cidades e mu-
nicípios. As leis municipais cobrem um território
pequeno e regulam as questões relativas ao trân-
sito, comércio de bebidas alcoólicas e proteção
de animais. O cargo mais alto da administração
municipal é ocupado pelo Prefeito, eleito pela po-
pulação por voto direto. Uma Câmara Municipal
funciona como órgão legislativo.

2.5. Sistema eleitoral
2.5.1. Eleições gerais

Os partidos mais importantes dos Estados Uni-
dos são o Partido Republicano (também conheci-
do como Great Old Party ou GOP) e o Partido

Democrata. O Partido Democrata tem tendên-
cias mais liberais, enquanto o primeiro é conside-
rado como o partido dos empresários e de políti-
cos conservadores, mas, na verdade, representa
os mais diversos pontos de vista. A maioria dos
congressistas pertence a esses dois partidos, e sua
escolha é feita através de eleição prévia, que de-
cide quem deve concorrer à vaga do partido. O
eleitor pode escolher entre candidatos dos dois
grandes partidos ou de partidos menores e até
entre candidatos independentes.

2.5.2. Eleições para o Congresso Nacional
Os membros da Câmara dos Deputados são
eleitos pelo voto direto da população dos 50
Estados norte-americanos. Cada Estado é divi-
dido em distritos eleitorais e o número de re-
presentantes é diretamente proporcional ao ta-
manho da população. As eleições para todas as
vagas da Câmara dos Deputados são realizadas
a cada dois anos.

2.5.3. Eleições presidenciais
As eleições presidenciais acontecem a cada qua-
tro anos. Os candidatos à Presidência geralmen-
te já têm alguma experiência como congressistas
ou governadores. Eleições primárias determinam
quantos delegados do partido deverão votar na
eleição prévia, realizada durante a convenção par-
tidária, e que apontará o candidato à Presidência.
O candidato eleito é, então, declarado candidato
oficial do partido. Finalmente, a eleição presiden-
cial é realizada por um colégio eleitoral, compos-
to por representantes dos 50 Estados, na mesma
proporção da representação existente no Con-
gresso Nacional. O candidato que obtém o mai-
or número de votos em um Estado, recebe todos
os votos daquele Estado no colégio eleitoral. O
candidato que obtém o maior número de votos
do colégio eleitoral torna-se o Presidente eleito.

3. GRÃ-BRETANHA
A Grã-Bretanha, ou Reino Unido da Grã-Bretanha,
é constituída pela Inglaterra, Irlanda do Norte, Es-
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cócia e País de Gales. A Comunidade Britânica
(Commonwealth), antigo Império Britânico, é
liderada pelo monarca inglês e inclui ainda Esta-
dos como: Canadá, Austrália, Nova Zelândia,
entre outros.

3.1. Governo Nacional
Na Grã-Bretanha é o Parlamento, também cha-
mado Westminster, que exerce o poder mais
alto, legislando sobre impostos e crimes. O Par-
lamento é composto pela Câmara dos Comuns,
pela Câmara dos Lordes e pela monarquia.
A Câmara Baixa, ou Câmara dos Comuns, tem
650 membros eleitos, que representam as áreas
eleitorais da Grã-Bretanha. A Câmara Alta, ou
Câmara dos Lordes, com 1.000 membros não elei-
tos, é a mais fraca das Casas do Parlamento. Per-
tencem à Câmara dos Lordes, nobres que her-
dam títulos de seus pais ou que recebem esses
títulos como prêmio por serviços prestados à cau-
sa pública. Neste caso, os filhos não herdam o
título ou o direito do pai. Pertencem ainda ao
Parlamento alguns líderes da Igreja da Inglaterra.
O governo apresenta projetos de lei que devem
ser discutidos pela Câmara dos Comuns e, poste-
riormente, pela Câmara dos Lordes. A Câmara
dos Lordes pode fazer sugestões de alteração dos
projetos, mas não tem poder para rejeitá-los. De-
pois de discutidos na Câmara dos Lordes, os pro-
jetos são levados novamente à Câmara dos Co-
muns para votação e aprovação. Se aprovados,
são assinados pelo monarca, tornando-se, então,
Atos do Parlamento.

3.2. Governos Municipais
Na Grã-Bretanha, o governo municipal é exerci-
do por um conselho eleito pelo povo, ao qual cabe
a criação e aplicação das leis mais simples que re-
gem os distritos, cidades e municípios, por exem-
plo, leis sobre multas de trânsito. Os conselhos
municipais são pagos pelos impostos coletados na
região e por verba anual, alocada pelo governo
nacional. A principal função do conselho é orga-

nizar e garantir o funcionamento de serviços Pú-
blicos como hospitais, escolas, bibliotecas, trans-
porte e manutenção do município. Os conselhos
estabelecem e coletam os impostos locais. Os
conselheiros representam um dos partidos naci-
onais, mas são eleitos por defenderem causas li-
gadas ao interesse local e não aquelas ligadas ao
interesse geral dos seus partidos.

3.3 Sistema eleitoral
A Grã-Bretanha é dividida em 650 áreas políticas,
cada uma das quais com direito a um represen-
tante eleito na Câmara dos Comuns. Os eleito-
res britânicos, cidadãos com mais de 18 anos de
idade, votam durante as eleições gerais e, além
dos seus representantes na Câmara dos Comuns,
elegem também o partido que governará a Grã-
Bretanha.
Os principais partidos britânicos são: o Conserva-
dor; o Trabalhista, ligado aos sindicatos de trabalha-
dores; e a Democracia Social Liberal, formada em
1988 como resultado da união de membros do Par-
tido Social Democrático e do Partido Liberal.
Os candidatos à Câmara dos Comuns são indica-
dos pelos partidos e é eleito aquele que obtiver o
maior número de votos em cada área. O partido
com o maior número de candidatos eleitos e,
portanto, com maior número de representantes
na Câmara dos Comuns do que todos os outros
partidos juntos, forma o governo. O líder do par-
tido majoritário passa a ser o Primeiro-Ministro e
outro partido, com número de representantes
maior que os demais, pode formar um governo
de minoria, mas, como não tem número de re-
presentantes maior do que o conjunto desses par-
tidos, pode ser muitas vezes vencido nas votações
em Plenário. A solução, nesses casos, é a forma-
ção de uma coligação entre o partido do governo
e, pelo menos, um dos outros partidos. O perío-
do de duração de um governo é de, no máximo,
cinco anos. O Primeiro-Ministro pode, no entan-
to, convocar eleições durante esse período, de-
pendendo da opinião do governo ou se o partido
achar que tem boas possibilidades de reeleição.

74



APÊNDICE II

Leis: tipos, partes e elaboração

1. INTRODUÇÃO

Lei é a regra coercitiva, geral, abstrata e impesso-
al, de natureza inovadora e originária, na ordem
jurídica. E coercitiva porque, com força estável,
predominante, tem comando superior. E geral
porque se aplica a todos que se acham nas condi-
ções previstas no seu texto.

É abstrata porque suscetível de aplicar-se a casos
idênticos que, no futuro, possam advir. E impes-
soal porque, a rigor, não individualiza ou, pelo
menos, não deve individualizar. E originária e ino-
vadora porque, dentro do âmbito de sua força
jurídica, respeitado o texto constitucional, ela se
sobrepõe às regras anteriores. São características
da lei a generalidade e a novidade (ou modifica-
ção da ordem jurídica existente).

Além das leis no sentido formal (Constituições,
leis complementares, ordinárias, etc.), qualquer
norma jurídica escrita, ou seja, qualquer regra de
Direito baixada pelo Estado, pode ser chamada
de lei no sentido material, como os regulamen-
tos, as instruções, as portarias, as circulares, etc.,
e alguns atos individuais, a exemplo das sentenças
judiciais e das cláusulas contratuais.
O Direito Positivo configura-se num ordena-
mento jurídico organizado hierarquicamente, afim
de que não haja contradição entre as normas. Es-
sas normas formam uma espécie de pirâmide, da
qual a Constituição ocupa o ponto mais alto, fa-
zendo com que todas as demais normas a ela se
subordinem. Estar juridicamente subordinada im-
plica que uma determinada norma prevalece so-
bre a inferior em qualquer caso em que com ela
conflite. A norma superior demanda obediência
da subordinada, de tal modo que esta lhe deverá
dar sempre inteiro cumprimento, sob pena de

tornar-se viciada. A hierarquia estabelecida pre-
valece em todos os níveis do Estado brasileiro:
União, Estados e Municípios.

2. BRASIL

2.1. Tipos de leis

No ordenamento jurídico brasileiro, as normas po-
dem ser organizadas hierarquicamente da seguin-
te forma:

I' grau - Leis:

- Constituição;

- Emendas à Constituição;

- Leis complementares;

- Leis ordinárias, leis delegadas e medidas provi-
sórias;

- Decretos legislativos.

21 grau - Normas regulamentares:

- Decretos e Resoluções;

- Regulamentos;

- Circulares, etc.

3° grau - Normas individuais:

- sentenças, cláusulas contratuais, etc.

2.2. Partes da lei

A estrutura da lei, no Brasil, compreende, de um
modo geral, dois elementos básicos:

- a ordem legislativa, que compreende o pre-
âmbulo e o fecho da lei;

- a matéria legislada, que diz respeito ao texto
ou ao corpo da lei.
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2.2. 1. Preâmbulo

Parte inicial da lei, que não se inclui no seu texto,
mas que serve para identificá-la na ordem
legislativa. Abrange não só a eventual justificação
da lei, a sua declaração programática, bem como
o título, o fundamento do poder de legislar e a
ordem de cumprimento ou de execução da lei.
Enquanto a justificação e as razões programáticas
constituem partes dispensáveis, uma vez que não
contêm matéria legislada, as outras partes do pre-
âmbulo (epígrafe, ementa ou rubrica, autoria, fun-
damento de autoridade e a ordem de execução)
são indispensáveis para identificar a lei e torná-la
obrigatória.

a) Título: designação dada ao conjunto formado
pela epígrafe e pela ementa.

- Epígrafe: parte do preâmbulo que qualifica o
ato na ordem jurídica e o situa no tempo, através
da data, da numeração e da denominação. Ex.:
Lei n.° 4.213, de 5 de abril de 1994.
- Ementa ou rubrica: parte do preâmbulo que
sintetiza o conteúdo da lei, a fim de permitir, de
modo imediato, o conhecimento da matéria le-
gislada. Ex.: Dispõe sobre a proteção ao consumidor
e dá outras providências.
b) Autoria ou fundamento legal de autorida-
de: parte do preâmbulo que contém a declara-
ção do nome da autoridade, do cargo em que se
acha investida e da atribuição constitucional em
que se funda para promulgar a lei. Ex.:
O Presidente da República (Faço saber que o Con-

gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
lei...).
c) Ordem de execução ou mandado de cum-
primento: parte do preâmbulo em que se pres-
creve a força coativa da lei. Ex: O Congresso Naci-
onal decreta e eu sanciono a seguinte lei...

2.2.2. Texto ou corpo da lei

O texto ou corpo da lei contém a matéria legisla-
da, isto é, as disposições que alteram a ordem ju-

rídica. É composto por artigos que, dispostos em
ordem numérica, enunciam as regras sobre a ma-
téria legislada.

a) Artigo: constitui, na tradição legislativa brasi-
leira, a unidade básica do contexto (a única ne-
cessariamente constante de um texto legal) para
a apresentação, divisão ou o agrupamento de as-
suntos de um texto normativo. Em sentido legal,
quer dizer parte, juntura, articulação de assuntos
de um ato da ordem legislativa. O conjunto de
artigos constitui uma seção; o conjunto de seções
constitui um capítulo; o conjunto de capítulos
forma um título; o conjunto de títulos constitui
um livro. Em leis mais extensas, o conjunto de
livros é agrupado em partes: uma parte geral e
uma parte especial. Por outro lado, em termos
da sua divisão, os artigos desdobram-se em pa-
rágrafos, incisos, alíneas e números.

b) Parágrafo: subdivisão imediata do artigo, ou
disposição acessória, marginal e complementar do
trecho onde figura, sendo complemento aditivo
ou restritivo do "caput" deste. Usa-se para expli-
car, restringir ou modificar o artigo. Representa-
ção: sinal gráfico §, exceto quando se tratar de
parágrafo único, escrito por extenso. Numeração:
ordinal consecutiva até o nono e, a partir do arti-
go de número lO, usa-se o algarismo arábico cor-
respondente.

c) Incisos: empregados como elementos
discriminativos do artigo, quando o assunto nele
tratado não puder ser condensado no próprio
artigo, ou não se mostrar adequado a constituir
um parágrafo. Podem ser usados para pequenas
ou grandes enumerações. São grafados em alga-
rismos romanos, seguidos de travessão (1 -; li -;
II! -), e terminados por ponto e vírgula, salvo quan-
to ao último parágrafo, que termina com ponto
final. E também o desdobramento do parágrafo.

d) Alíneas: também chamadas letras, são desdo-
bramentos dos incisos e dos parágrafos, grafadas
em itálico ou sublinhadas e indicadas por letras
minúsculas seguidas de parênteses: a); b): c).
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e) Números: empregados para o desdobramen-
to das alíneas ou letras, são indicados por algaris-
mos arábicos seguidos de ponto: 1.; 2.; 3.

2.2.3. Cláusula revogatória ou de revogação

As leis contêm no seu corpo, normalmente, cláu-
sula de revogação do direito anterior com ela in-
compatível. Essa cláusula pode ser específica ou
geral. E específica quando determina a lei, as leis,
a parte ou as partes de uma lei que ficam
revogadas. Ex.: "Fica revogada a Lei n.° 4.3/5, de
17 de junho de /984".

2.2.4. Cláusula de vigência

do ato normativo contém, normalmente, cláusula
que dispõe sobre a entrada em vigor da lei. Caso
a lei não determine data ou prazo para sua entra-
da em vigor, aplica-se preceito constante do art.
1 .° do Código Civil, segundo o qual, salvo disposi-
ção em contrário, a lei começa a vigorar em todo
o País 45 dias após a sua publicação.

2.2.5. Assinatura

Para terem validade, os atos normativos devem
ser assinados pela autoridade competente.

2.3. Processo de elaboração das leis

Além da cláusula revogatória, o texto ou corpo	(Ver quadro)
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3. ESTADOS UNIDOS

3.1. Tipos de leis

Existem nos Estados Unidos três tipos básicos de
leis, quais sejam:

a) Constituição: lei suprema que inclui, como
princípios básicos, o governo limitado, a sobera-
nia popular, a separação dos Poderes, o sistema
de freios e contra-pesos, e o federalismo;

b) statute laws ou statutory laws: leis aprova-
das pelo Congresso Nacional ou pelas Assembléias
Legislativas Estaduais;

c) regulatory laws: leis baseadas em regulamen-
tos e ordenamentos de órgãos administrativos.

Existem ainda as resoluções, a seguir especificadas,
que, tal como no Brasil, não são consideradas leis
no sentido formal, mas no sentido material.

a) concurrent resolutions: instrumento
legislativo usado para expressar a vontade ou o
sentimento de ambas as Câmaras Legislativas; não
requerem a assinatura do Chefe do Executivo e
não têm o efeito de lei;

b) joint resolutions: medida, similar a um proje-
to de lei, que precisa ser aprovada por ambas as
Câmaras Legislativas e pelo Executivo;
c) simple resolutions: medida adotada por ape-
nas uma das Câmaras Legislativas; não requer
aprovação da outra Câmara nem do Presidente.
O processo de publicação oficial das leis norte-
americanas se dá primeiramente sob a forma de
leis avulsas (slip laws). Estas, por sua vez, são
reunidas ao final de cada sessão legislativa e orga-
nizadas cronologicamente numa coleção perma-
nente chamada Statutes at Large. Periodica-
mente, esse conjunto de leis gerais e permanen-
tes é consolidado e sistematizado no Código dos
Estados Unidos (United States Code), organi-
zado de acordo com o assunto, em ordem alfabé-
tica, sob 50 títulos.

3.2. Partes da lei

Não há um paralelo claro entre a estrutura das
normas jurídicas brasileiras e norte-americanas.
Assim, estão enumeradas a seguir as partes da lei
como adotadas nos Estados Unidos, com a tradu-
ção simples em português e com a respectiva
simbologia:

a) title - título:
algarismos arábicos: 1, 2;

b) part - parte:
algarismos romanos: 1, II;

c) chapter - capítulo:
algarismos arábicos: 1, 2;

d) subchapter - subcapítulo:
algarismos arábicos: 1, 2;

e) section - seção:
algarismos arábicos: Sect. 1, Sect. 2;

f) clause - cláusula (usada para artigo sem
subartigos): algarismos ordinais entre parênte-
ses: (10), (2°);

g) article - artigo:
algarismos romanos: 1, II;

h) subarticle - subartigo:
letras minúsculas entre parênteses: (a), (b);

i) subsection - subseção

j) paragraph - parágrafo:
algarismos arábicos entre parênteses: (1), (2);

1) subparagraph - subparágrafo:
letras maiúsculas entre parênteses: (A), (B).

3.3. Processo de elaboração das leis

(Ver quadro)
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Para terem validade, os atos normativos devem ser assinados pela autoridade competente

2.3. Processo de elaboração das leis
2.3.1. Nível Federal (Brasil)

Apresentação do projeto
na Casa iniciadora

No Plenário:
recebimento, distribuição, publicação

Comissões:
• Comissões A, B e C
• apresentação de emendas
• publicação de pareceres

Plenário: • discussão
• apresentação de emendas

Retomo às Comissões:
• parecer sobre emendas

Plenário: • votação
• aprovação

Redação final:

fase de Comissões: • emendas de redação
• publicação do parecer

fase de Plenário: • discussão e votação do parecer
• aprovação

Envio da redação final à
Casa revisora

No Plenário:
recebimento e distribuição

Comissões:
• apresentação de emendas
• publicação de pareceres

Plenário:
• discussão
• apresentação de emendas

Retomo às Comissões:
• parecer sobre emendas

Plenário: • votação
• aprovação ~i.

II~~
jtw'

Redação rmal:
fase de Comissões:

fase de Plenário:

• emendas de redação
• publicação do parecer
• discussão e votação do parecer
• aprovação

Envio, pela Casa Revisora, do projeto aprovado pelo Legislativoao Presidente da República:
• o Presidente sanciona e promulga; o projeto toma-se lei
• o Presidente veta e encaminha o projeto ao Senado
- a maioria dos membros do Congresso Nacional rejeita o veto, em sessão conjunta
- o projeto é enviado ao Presidente da República para promulgação

• o Presidente não se pronuncia em até 15 dias após receber o projeto, o que implica sanção tácita;
promulgado, o projeto toma -se lei



Para terem validade, os atos normativos devem ser assinados pela autoridade competente

2.3.2. Nível Estadual (Minas Gerais)

No Plenário:
recebimento, distribuição, publicação

1° turno
fase de Comissões:
• ComissõesA, B e C
• apresentação de emendas
• publicação de pareceres

2° turno

fase de Comissões:

• última das comissões a que tenha sido distribuído
• publicação do parecer .

fase de Plenário:
• discussão e votação
• aprovação

I' I
Plenário: • discussãoe votação

• aprovação

Retomo à Comissão:
• parecer sobre emendas

fase de Plenário:
• discussão
• apresentação de emendas

Redação final
fase de Comissões:
• Comissão de Redação
• publicação do parecer

t.-.

fase de Plenário:
• discussão e votação do parecer
• aprovação

Envio da proposição de lei ao Governador:
• o Governador sanciona e promulga; a proposição de lei torna-se lei
• o Governador veta e encaminha a proposição de lei à Assembléia;a
maioria dos membros rejeita o veto; a proposição é enviada ao
Governador para promulgação
• o Governador não se pronuncia em até 15 dias úteis após receber a
proposição de lei, o que significa sanção tácita; promulgada pelo
Presidente da ALEMG, a proposição torna-se lei



Comissões:
• discussão
• apresentação de emendas
• publicação de parecer

No Plenário:
recebimento, nwneração e distribuição

Apresentação do projeto
na Casa iniciadora

Para terem validade, os atos normativos devem ser assinados pela autoridade competente

2.3 Processo de elaboração das leis ~

3.3.1. Nível Federal (Estados Unidos)

No Plenário:
recebimento e distribuiçãoI En.;o à Ca,;a remo",

Plenário: • discussão e votação
• aprovação

Retomo à Comissão
• parecer sobre emendas

Plenário: • discussão
• apresentação de emendas

Comissões:
• discussão
• apresentação de emendas
• publicação de parecer

Plenário:
• discussão
• apresentação de emendas

Retomo à Comissão:
• parecer sobre emendas

Plenário:
• discussão e votação
• aprovação com alterações ~ comissão conjunta
• aprovação sem alterações ~ redação final

Envio ao Presidente:
• o Presidente sanciona a proposição, transformando-a em lei
• o Presidente não se manifesta; em dez dias, a proposição toma-se lei, se o Congresso estiver em
atividade; se, nesse prazo, o Congresso estiver em recesso, a proposição estará vetada
• o Presidente veta e envia a proposição à Casa iniciadora; o veto pode ser derrubado pelo Congresso,
com um quõrurn de 2/3 dos membros; promulgada, a proposição toma-se lei

Redação final:
• Comissão conjunta: composta por membros das duas Casas, esta comissão deve analisar as
alterações propostas e elaborar a redação final, que é apreciada separadamente pelas duas
Casas
• Se a Casa revisora não propuser alterações, elaborará a redação final
• Aprovada a redação final, o projeto é encaminhado ao Presidente, para sanção;,pJ>
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No Plenário:
• 2a leitura e distribuição a uma comissão

Na Comissão:
• elaboração e leitura do parecer
• encaminhamento do projeto de lei ao Serviço
de Apoio Legislativo para a redação do vencido

No Plenário:
• 2a leitura e distribuição a uma comissão

No Plenário da Casa revisora:
• recebimento e 1a leitura

No Plenário:
recebimento e 1a leitura

Plenário: • votação em fase final
• aprovação >- envio à Casa revisora
• rejeição >- pode ser reexarninado, mas só é
permitida alteração referente à redação técnica
legislativa

Plenário:
3a leitura e discussão

Para terem validade, os atos normativos devem ser assinados pela autoridade competente

3.3.2. Nível Estadual (Louisiana, EUA)

/

Na Comissão:
• elaboração e leitura do parecer
• encaminhamento do projeto de lei
ao Serviço de Apoio Legislativo
para a redação do vencido Plenário:

• 3&leitura e discussão

Plenário: votação em fase final
• aprovação >- devolução à Casa iniciadora
• rejeição >- pode ser reexaminado, mas só
é permitida alteração referente à redação
técnica I~oislativa

Aprovação pelas duas Casas com teor idêntico >- protocolo e
envio ao Governador, para sanção:

Aprovação com alterações:
• se o projeto de lei for alterado e as duas Casas concordarem
>- protocolo e envio ao Governador, para sanção
• se o projeto de lei for alterado e as duas Casas discordarem
>- encaminhamento à comissão com representantes das duas
Casas

A Comissão estuda as diferenças:
• sem acordo >- projeto de lei rejeitado
• a comissão chega a um acordo, mas as duas Casas rejeitam a
proposta >- projeto de lei rejeitado
• a comissão chega a um acordo e as duas Casas concordam
>- projeto de lei enviado ao Governador, para sanção

• O Governador sanciona - o projeto torna-se lei
• O Governador veta, mas 2/3 de membros de ambas as Casas
rejeitam o veto >- o projeto, promulgado, torna-se lei

• O Governador não se manifesta >- 60 dias após a aprovação,
o projeto torna-se lei



APÊNDICE III

Siglas Internacionais

O formato das siglas representativas de organiza-
ções internacionais nem sempre é identificado com
facilidade na língua estrangeira. Sua correspon-
dência formal em inglês e em português sofre, em
alguns casos, um processo de inversão. Em outros,
conserva-se a forma estrangeira, sem corresponden-
te em português.

A listagem a seguir objetiva facilitar a identificação e
a compreensão do significado dessas siglas.

ABA - American Bar Association
Ordem dos Advogados dos EUA

ACLU - American Civil Liberties Union

AID - Agency for International Development

ALEMG - Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais

ASPCA - American Society for the Prevention of
Cruelty to Animais

BH - Belo Horizonte

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento
IBRD - International Bank for Reconstruction and
Development

BR — Brasil

CE —Comissão/Comunidade Européia
EC - European Commission/Community

CEE - Comunidade Econômica Européia
EEC - European Economic Community

CIA - Central Inteiligence Agency (EUA)
Agência Central de Inteligência

CSN - Conselho de Segurança Nacional
NSC - National Security Council

DC - District of Columbia (EUA)

ECU - European Currency Unit
Unidade Monetária da União (Comunidade) Européia

EFTA - European Free Trade Agreement
Associação Européia de Livre Comércio

ERA - Equal Rights Amendment (EUA)

ESA - European Space Agency

EST - Eastern Standard Time
Horário Padrão do Leste

ETA - Organização política espanhola que luta pela
independência do País Basco

EUA - Estados Unidos da América
USA/US - United States of America

Euro MP - Membro do Parlamento Europeu

FAA - Federal Aviation Administration

FAO - Food and Agriculture Organization
Organização das Nações Unidas para o
Desenvolvimento da Agricultura e da Produção de
Alimentos

FBI - Federal Bureau of Investigation (EUA)

FCC - Federal Communication Commission

FCO - Foreign and Commonwealth Office

FDA - Food and Drug Administration (EUA)

FDIC - Federal Deposit Insurance Corporation

FMB - Federal Maritime Board
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FMI - Fundo Monetário Internacional
IMF - International Monetary Fund

GB - Grã-Bretanha
Great Britain

GNP - Gross National Product
Produto Interno Bruto

GOP - Great Old Party
Partido Republicano (EUA)

1 NTELSAT - 1 nternational Telecommunications
Sateilite Consortium

IRA - lrish Revolutionary Army
Exército Revolucionário Irlandês

MEP - Membro do Parlamento Europeu

MERCOSUL - Mercado Comum do Cone Sul
da América Latina

MG - Minas Gerais

MP - Member of Parliament (GBR)
Membro do Parlamento

NAFTA - North American Free Trade Agreement
Acordo Norte-Americano de Livre Comércio

NASA - Nationa] Aeronautics and Space Administration

NCSL - National Conference of State Legislatures
(EUA)
Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais

OCDE - Organização para Cooperação e Desen-
volvimento Econômico
OECD - Organization for Economic Cooperation
and Development

OEA - Organização dos Estados Americanos
OAS - Organization of American States

OIT - Organização Internacional do Trabalho

OLP - Organização para a Libertação da Palestina
PLO - Palestine Liberation Organization

ONU - Organização das Nações Unidas
UN - United Nations

OPEP - Organização dos Países Exportadores de
Petróleo
OPEC - Organization of Petroleum Exporting
Countries

OTAN - Organização do Tratado do Atlântico Norte
NATO - North Atlantic Treaty Organization

RAF - Royal Air Force (GBR)

SALT - Strategic Arms Limitation Talks

UE - União Européia
EU - European Union

UK - United Kingdom
Reino Unido

UNESCO - United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento Educacional, Cultural e Científico

UNICEF - United Nations International Children's
Fu nd
Fundo das Nações Unidas para a Infância

USA - United States Army

USAF - United States Air Force

USES - United States Employment Service

USIS - United States Information Service

USN - United States Navy

WB - The World Bank
Banco Mundial
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APÊNDICE IV
Falsos Cognatos

Falsos cognatos ou "falsos amigos" são palavras gra-
ficamente semelhantes a palavras do português,
mas que não carregam o significado esperado.

Os falsos cognatos relacionados neste apêndice
foram selecionados de acordo com seus significa-
dos na área político-parlamentar. Algumas pala-
vras têm dois significados, mas só um deles pode
ser considerado falso cognato.

appreciate (v.). a. apreciar. b. estimar. c. no pro-
cesso legislativo, aumentar o valor. Como vocês au-
mentam o orçamento? [how do you appreciate the
budget?]

assembly(s.). a. assembléia. b. reunião social. c. sala
ou salão onde se realiza uma assembléia ou reunião.

assessor (s.). a. assessor. b. avaliador do fisco
c. lançador de impostos.

at large (adv.). a. solto, à solta. b. extensamente,
longamente. c. detalhadamente. falar exaustiva-
mente [talk at large]. d. em conjunto, todo, em
geral. a sociedade em geral [the society at large].
e. de modo geral, vago, indefinido.

at-large (adj.). como representante de uma área,
Estado ou cidade. Deputada eleita pelo Estado
[congresswoman at-large].

authority (s.). a. autoridade. b. repartição ou em-
presa pública com poderes administrativos sobre
um ramo ou setor de atividade, departamento de
trânsito [transit authority].

balance (s.). a. balança. b. balanço comercial e fi-
nanceiro. fazer balanço [balance one's account].
c. equilíbrio, equilíbrio de poderes [balance of
powers]. d. saldo. ter saldo bancário [have a ba-
lance at the bank]. e. déficit. f. resto. o resto da
vida [the balance of life]. g. decisão. ter poder de
decisão [hold the balance].

bar (s.). a. bar. b. barra. c. barreira, obstrução,
obstáculo. d. exceção. e. no recinto de um tri-
bunal, o espaço localizado entre o réu e as pesso-
as que realizam o júri. f. GBR: na Câmara dos
Comuns, a tribuna onde fica uma pessoa trazida
para interrogatórios ou censuras. g. juízo inte-
lectual ou moral. o tribunal da opinião pública [the
bar of public opinion].

calendar (s.). a. EUA: ordem do dia.

chanceilor (s.). a. chanceler. b. reitor. c. Ministro-
Chefe. d. EUA: em alguns Estados, o Secretário
da Educação. e. GBR: em alguns casos, Presiden-
te ou Ministro. Presidente do Supremo Tribunal
[Lord Chancellor];Ministro da Fazenda [Chancelior
ofthe Exchequer].

chaplain (s.). a. capelão. b. parlamentar eleito com
a função de fazer uma prece no início de cada ses-
são legislativa.

coilar (s.). a. colarinho. b. gola. c. coleira.
common (adj.). a. comum. b. conhecido, notório.

um ladrão conhecido [a common thief].
congress (s.). a. congresso. b. legislatura.
department (s.). a. departamento. b. EUA: mi-

nistério. Ministério das Relações Exteriores [State
Department]. c. seção de loja.

deputy (s.). a. substituto. b. representante numa
reunião, assembléia, etc. c. EUA: subdelegado de
polícia. d. ING: em Londres, suplente de Verea-
dor ou gerente de pensão.

egregious (adj.). notoriedade ou distinção em vir-
tude de qualidades indesejáveis: enorme, chocan-
te, flagrante, mau.

facility(s.).a. agência, departamento, escritório. b. prédio.
c. equipamento, maquinaria, ferramentas.
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journal (s.). a. revista oficial ou semi-oficial de enti-
dades, grupos especiais ou profissionais. Revista
da Associação Médica Britânica [The British Medical
Journal]. b. diário.

lecture (s.). palestra, fala. (v.). repreender.

majority (s.). a. maioria. b. maioria absoluta de
votos.

ministerial (adj.). a. ministerial. b. funcional, executivo.

minute (s.). a. minuto. b. minuta. c. nota, anota-
ção, apontamento, lembrete, memorando. d. mi-
núsculo.

minutes (s.). a. minutas. b. ata.

official (s.). funcionário da administração pública ou
de uma grande organização, em cargo de respon-
sabilidade. (adj.). oficial.

platform (s.). a. plataforma. b. tribuna, palanque

plurality (s.). a. pluralidade. b. maioria relativa de
votos.

procure (v.). a. adquirir. b. conseguir. c. ganhar. d.
obter.

promulgate (v.). a. promulgar. b. disseminar, di-
vulgar. divulgar segredos oficiais [promulgate official
secrets].

public school (s.). a. escola pública. b. GBR: escola
secundária particular, geralmente cara, de exce-
lente qualidade, com sistema de internato.

race (s.). a. raça. b. competição. c. rio. (v.). correr.

recognize (v.). a. reconhecer. b. EUA: dar a palavra
durante uma assembléia.

renounce (v.). a. renunciar. b. renegar. c. recusar-
se a reconhecer. não reconhecer a autoridade da
Igreja [renounce the authority of the Church].

representative (s.). a. representante. b. EUA:
Deputado.

resignation (s.). renúncia.

resolution (s.). a. resolução. b. esclarecimento, es-
clarecimento de uma dúvida [resolution of a doubt].

syndicate (s.). associação de pessoas ou empresas
para fins comuns, geralmente negócios. (v.). pu-
blicar qualquer matéria em cadeia de periódicos.

term (s.). a. mandato, período durante o qual al-
guém exerce uma função. b. EUA: divisão do ano
escolar, geralmente um trimestre.

union (s.). a. união. b. sindicato, sindicato de traba-
lhadores [labor union]. (adj.). a. sindical, contrato
sindical [union contract]. b. coligado, chapa coli-
gado [union ticket].
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APÊNDICE V

Informação Gramatical Simplificada da Língua Inglesa

1. GÊNERO

O gênero gramatical em Inglês não é marcado por
sufixos, como no Português. O conceito de gê-
nero em Inglês está relacionado ao conceito de
sexo. Assim, palavras que indicam objetos (mesa,
livro) não são consideradas masculinas ou femini-
nas. As palavras masculinas, como boy (menino),
tem o correspondente feminino com outra for-
mação: giri (menina). Muitas palavras são comuns
aos dois gêneros. Assim, president, deputy,
speaker, representative, governor, secretary,
senator são comuns aos dois gêneros. A diferen-
ciação é feita pelo pronome de tratamento: Mr.
President, Mrs. President, Mr. Speaker, Mrs.
Speaker.

Algumas palavras são compostas com man, indi-
cando o masculino e woman indicando o femini-
no: townsman/townswoman, councilman/
councilwoman. Chairman, no entanto, é inva-
riável. Pode-se encontrar a variante chairperson
também para os dois gêneros. O artigo definido
the (o, a, os ,as) também não sofre alterações de
gênero ou número e precede qualquer dessas
palavras igualmente.

2. NÚMERO

O conceito de número inclui as idéias de contável
(um livro, dois livros) e não contável. Recebem
marcadores de plural aquelas palavras considera-
das contáveis. Em Inglês, encontram-se três
desinências de plural: -s, -es, -ies. Exemplos:
speaker - speakers; veto - vetoes; speech -
speeches; study - studies; tax - taxes; vacancy
- vacancies; deputy - deputies; agency - agenci-
es; country - countries; minority - minorities.
Há, também, plurais irregulares: woman -
women; man - men.

Com estes significados, as palavras a seguir são
substantivos e têm forma fixa, com terminação em
s: annais (anais); proceedings (ata); ethics (éti-
ca); Linguistics (Lingüística); Physics (Física);
Mathematics (Matemática); Politics (Política);
lyrics (letra de música); minutes (minuta).

3. ADJETIVOS

Os adjetivos nunca recebem marcadores de plu-
ral. Assim, diz-se:

- a white collar worker - five white coilar workers
- Vice President - Vice Presidents
- unemployment rate - unemployment rates
- a substitutive bilI - substitutive bills
- a minute improvement - minute improvements
- a linguistics matter - Iinguistic matters.

Os adjetivos podem estar à esquerda ou à direita
do substantivo. E mais comum a formação adjeti-
vo + substantivo:

- A smart politician would never vote for that.
- The White House stands as a symbol for

democracy.
- The Union is preparing a general strike to be held

next week.

Observe, no entanto, que a seqüência substanti-
vo + adjetivo é também possível e pode carre-
gar significado diferenciado ou não:

- Anyone smart would vote for that.
- Let's paint the house white.
- The surgeon general warns you against smoking.

4. PRONOMES PESSOAIS

Os pronomes pessoais ingleses são:
- eu (sempre com letra maiúscula)

You - você, tu; vocês, vós
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He - ele (usado para pessoas)
She - ela (usado para pessoas)
It - ele/ela (usado para coisas)
We -nós
They - eles, elas (usado para pessoas e coisas)

Esses pronomes são usados apenas como sujeito
da oração. Exemplo: He may be elected next time.

Os pronomes usados como complemento da ora-
ção são:

me - me, mim
you - você, te, ti; vocês, vos
him - ele, o (usado para pessoas)
her - ela, a (usado para pessoas)
it - ele, ela, o, a (usado para coisas)
us -nos
them - eles, elas, os, as (usado para pessoas e coisas).

Esses pronomes são encontrados no meio ou fim
da oração (depois do verbo) e podem ser prece-
didos de preposição. Exemplos:

- The President met him in the lobby.
- The President kindly asked about us.

S. PRONOMES POSSESSIVOS

Os pronomes possessivos ingleses são:
my - meu, minha, meus, minhas
your - seu, sua, seus, suas (quando o possuidor é

você -you)
his - seu, seus (quando o possuidor é uma pessoa

do sexo masculino); dele
her - sua, suas (quando o possuidor é uma pessoa

do sexo feminino); dela
its - seu, sua, seus, suas, dele, dela, deles, delas

(quando o possuidor é um animal [the dog hurt
its leg] ou coisa [the table feli from the truck and
now its leg is broken]).

our - nosso, nossa, nossos, nossas
their - seus, suas, deles, delas (quando os possuido-

res são pessoas, animais ou coisas).
Estes possessivos precedem a coisa possuída.
Observe: 1 wouldn't give my approval if 1 weren't
sure of the validity of the project.

São também possessivos: mine, yours, his, hers,
its, ours e theirs. Eles têm o mesmo significado
dos possessivos anteriores e diferem deles ape-
nas porque não precedem substantivos, mas os
substituem. Compare:

- This is my project for a new railroad.
- This project for a new railroad is mine.

6. PRONOMES DEMONSTRATIVOS

São pronomes demonstrativos em Inglês:
this - isto, este, esta
that - aquilo, aquele, aquela
these - isto, estes, estas
those - aquilo, aquele, aquela.

7. ARTIGOS

O artigo definido em Inglês tem apenas uma for-
ma: the. Assim, não sofre alterações de gênero
ou de número. The precede substantivos
contáveis e incontáveis. E bom observar, no en-
tanto, que nem sempre os conceitos de coisa de-
finida e de coisa contável ou incontável são iguais
em línguas diferentes.

O artigo indefinido inglês tem as formas a e an. A
precede substantivos contáveis iniciados por som
consonantal: a vote, a house, a Union, a year.
Por sua vez, an precede substantivos contáveis
iniciados por som vocálico: an expert, an order,
an inspection, an election.

8. PREPOSIÇÕES

As preposições são marcadores de lugar, tempo
e noção. Podem indicar movimento ou situação
estática. As preposições mais comuns do Inglês são:

in - em, no, na. Em muitos casos, in indica dentro
de: 1 left the papers in my drawer.

on - em, no, na. Em muitos casos, on indica em
cima de: Please, leave the papers on my table.

at - em, no, na. Até usada quando nenhum dos signi-
ficados acima é evidente: The Speaker is at the door.
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Atenção: at home significa em casa
in the house significa na casa
in hospital significa hospitalizado
in the hospital significa no (dentro do) hospi-
tal
at (the) hospital também significa no hospital
in school significa na escola (como estudante)
in the school significa na escola (dentro da)
escola
at (the) school também significa na escola.

As preposições in, on e at também são usadas
para indicar tempo. Assim, diz-se:

- 1 , 11 be therein an hour/ in the morning/ in aweek/
in a month / in time for the meeting/ in
january/in 1997.

- l'lI be there at 5 o'clock/ at night.
- 1 , 11 be there on Monday/ on time! on January 27.

As preposições in, on e at são usadas ainda para
indicar noção ou situação subjetiva: in terms, on
my mi, at large.

Outras preposições são:

among - entre mais de dois objetos, coisas ou pessoas
He is the brightest politician among ali senators.

behind - atrás de
The security service men carne right behind him.

beside - ao lado de
The first lady was beside the President ali the time.

besides - além de
Besides being the Speaker, he's a good party leader.

between - entre dois objetos, coisas ou pessoas
This is between you and your party.

by - por
The project on sanitation was introduced by the
opposition.

far from - longe de
The bili is far from being approved.

for - para, por
See what you can do for your fellow countrymen.

from - de, a partir de
From now on, the House will be open to the public.

in face of - diante de
He stood tail in face of the accusations.

in front of - em frente a, na frente de
He stood in front of the President.

inside - dentro de
The embassador should be back inside an hour.

near - perto de
Keep the body guard near the House.

of - de; of the - do, da, dos, das
The aim of the project is to benefit the poor.

off - fora de
The new plant is oniy 100 m off the main road.

out of - fora de
Election polis now seem out of control.

outside - fora de
This mattershouid not be discussed outsidethis room.

since - desde, já que
Since its publication, the law has been reviewed many
times.

to - para
Send the message to the party.

with - com
They are expected to make an agreement with the
opposition.

without - sem
Without his approval, there will be no increase in
taxes.

ATENÇÃO: As correspondências dadas em Por-
tuguês são as mais básicas e não incluem todos os
possíveis significados e usos das preposições. Cada
língua tem seus próprios usos e formas, muitas
vezes inesperados para o falante estrangeiro. Vale
conferir uma gramática mais completa sobre o
assunto.
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9. SISTEMA VERBAL

Os verbos ingleses estão agrupados como princi-
pais, auxiliares e modais. São verbos principais (ou
de conteúdo): vote, decide, pass, veto, speak.
Estes verbos podem, também, ser classificados
como regulares ou irregulares, dependendo das
suas formas de passado e particípio passado. Ob-
serve as três formas básicas de cada verbo:

- vote (infinito, presente), voted (passado), voted
(particípio passado). O verbo vote é um verbo
regular, porque o passado e o particípio passado
são formados pelo sufixo -ed.

- speak (infinito, presente), spoke (passado), spoken
(particípio passado). O verbo speak é considera-
do irregular, porque suas formas de passado e par-
ticípio passado não recebem o sufixo -ed. Com
essas três palavras básicas constroem-se todos
os tempos de verbo em Inglês, como segue:

- speak forma:
presente simples:
The senator speaks good English.
futuro do presente:
The President will speak to the Governor.
futuro do pretérito:
The President would speak to the Governor, if
he could.
presente continuo:
The President is now speaking to the Governor.

- spoke forma:
passado simples:
The President spoke to the Governor Ias week.

- spoken forma:
presente perfeito:
They have already spoken to him.
passado perfeito:
They had spoken to him when 1 arrived.

São verbos auxiliares: be, have, do, quando usados
como nos seguintes exemplos:

- 1 didn't (did not) vote for him. [negativa, passado]
- 1 don't (do not) approve of the interest rates

proposed.

[negativa, presente]
- The Presidentdoesn't (does not) discuss legislative

matters.
[negativa, presente, terceira pessoa do singular (hei

she/it)].

Os modais são can, could, may, might, must,
should, would, shall, will, ought to, used to,
dare, need. Estes verbos precedem os verbos
principais dando a eles um significado adicional:
capacidade, possibilidade, probabilidade, permis-
são, necessidade, dever, obrigação, e outros. Veja
os exemplos:

- The Speaker may dose the session in two hours.
- Could the President veto our proposal?

Na forma negativa são seguidos de not, podendo
ser usados nas formas contractas:

can - cannot, can not, can't
may - may not, mayn't (raramente usada)
might - might not, mightn't
must - must not, mustn't
should - should not, shouldn't
would - would not, wouldn't
shall - shall not, shan't (raramente usada)
will - will not, won't
ought to - ought not to, oughtn't to
used to - used not to, usedn't to
dare - dare not
need - need not, needn't.

A forma interrogativa de uma oração contendo
um modal se faz por inversão das posições do su-
jeito e do verbo:

- The President should accept the bill as it is.
- Should the President accept the bill as it is?

Os tempos de verbo mais comuns são:
- presente simples:
This House rejects any proposal concerning extra

expenses.
- passado simples:

The House accepted the new proposal for a
balanced budget.
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- futuro do presente:
The House will send a message to the press.

- futuro do pretérito:
The House would demand an explanation about

the bilI.
- presente contínuo:
The House is planning to review the legislation.

- presente perfeito:
The House has just proposed to review the
legislation.

A correspondência entre o uso dos tempos de
verbo no Inglês e no Português, no entanto, nem
sempre é linear. Assim, quando o Português se
utiliza do presente simples para indicar uma ação
futura - Viajo amanhã - o Inglês se utiliza do pre-
sente contínuo - 1 am travelling tomorrow.

O presente perfeito tem usos variados, como, por
exemplo:

- 1 have been to Brasília before [já fui (estive) a/ em
Brasília]

- 1 have just met the President [acabei de conhe-
cer o Presidente]

- 1 have worked on that for hours [Estou traba-
lhando nisso há horas]

O passado perfeito tem uso bem semelhante no
Inglês e no Português:

- 1 had already called the offlce when the secretary
informed me of the party's decision.

- Eu já tinha telefonado para o escritório quando o
secretário me informou sobre a decisão do partido.

Existem, ainda, combinações entre os tempos per-
feitos e contínuos:

- presente perfeito contínuo:
1 have been working on the project since 1987.
Eu trabalho (estou trabalhando) no projeto des-

de 1987.

- passado perfeito contínuo:
1 had finished writing my speech when the session

began.
Eu tinha acabado de escrever meu discurso
quando a sessão começou.

lO. FORMAÇÃO DE PALAVRAS

Muitos prefixos e sufixos são utilizados em Inglês
para a formação de verbos, substantivos, adjeti-
vos e advérbios.

Os sufixos mais comuns são:
Formação de verbos:
-ize: legalize, popularize, modernize, criticize,

standardize
-ify: simplify, purify, nullify, clarif> notify.

Formação de substantivos:
-er: voter, speaker, stenographer, leader, minister,

lecturer
-ment: payment, retirement, government,

amendment, judgement
-ation: resignation, organization, preparation,

publication
-ity: stupidity, creativity, legality, reality, quality, facility
-ness: consciousness, happiness, loneliness
-ship: citizenship, leadership
-hood: childhood, manhood.

Formação de adjetivos:

-ic, ical: domestic,genetic, poiitic, biological
-fui: careful, hopeful, trustful, purposeful, successful
-less: careless, penniless, hopeless, painless, homeless
-able: capable, suitable, washable, remarkable.

Formação de advérbios:

-ly: remarkably, easily, perfectly, really, actually,
potentially.

Entre os prefixos ingleses mais usados estão:

un-: unload, urihappy, unaware, unlawful, unable
in-: inefficient, inescapabie, i nability, inaccurate,

increase
im-: impossible, immature, immaculate, immobilize
dis-: disability, disorder, disposable, disagree,

disapprove
de-: decentralize, decrease, deflation, depression,

depopulated
non-: nonpayment, nonresident, nonsense,

nonsmoker.
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ÍNDICE INGLÊS/PORTUGUÊS

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

O leitor observará, no entanto, que um termo ou
expressão em inglês pode remeter, ao mesmo
tempo, para mais de um correspondente em por-
tuguês. O mesmo processo pode ser encontra-
do na ordem inversa das línguas. Pode haver, em
alguns desses casos, até correspondência de clas-
se gramatical. Dessa forma, deve-se observar
sempre o contexto semântico em que o termo
ou expressão deve ser usado ou compreendido.

WA

Ability - competência

Absence - ausência

Absence excused - ausência justificada

Abstain - abster-se

Abstention - abstenção

Abstract - ementa

Acciaim - aclamar

Acciamation - aclamação

Accord - composição, convênio

Act of taking office - posse

Action - ação, procedimento

Ad hoc committee - comissão temporária

Ad referendum act - ato ad referendum

Addiction - vício

Address - mensagem, pronunciamento

Adjournment - recesso

Administrate - administrar

Administration - administacão, administração pú-
blica, governo, prefeitura

Administrative floor leader - líder

Administrative Iaw - direito administrativo

Administrator - governante

Advisory bili - projeto

Advisory department - consultoria

Advisory office - consultoria

Agenda - ordem do dia, pauta

Agree - compor, contratar

Agreement - acordo, composição, contrato

Alliance - coligação

Allocation - verba

Aliotment - verba

Amend - emendar

Amendment - emenda

Amendment on second degree - subemenda

Amendment rides the bili - emenda

Amendment to the amendment - subemenda

Analyse - apreciar

Analysis - apreciação

Annals - anais

Annex - anexar

Annexation - anexação

Appeal - recorrer, recurso

Appoint - indicar, nomear

Appointment - indicação, nomeação



Apportionment - divisão distrital

Appreciate - Apêndice IV (Falsos Cognatos), apreciar

Appropriation - dotação orçamentár, verba

Appropriation bili - dotação orçamentária

Approval - aprovação, sanção

Approve - sancionar

Approve of - aprovar

Article - artigo

Aspirant - candidato

Assembly - Apêndice W (Falsos Cognatos), convenção

Assessor - Apêndice W (Falsos Cognatos), assessor

Assign - delegar

Assignee - procurador

Assist - assessorar

Assistance - assessoria

Assistant - assessor

At large - Apêndice IV (Falsos Cognatos)

At-Iarge - Apêndice IV (Falsos Cognatos)

Attach - anexar

Attachment - anexação

Attorney - procurador

Attorney general - procurador

Attorney's office - procuradoria

Audience - audiência, público
Audit - auditoria, fiscalização

Audit Tribunal - Tribunal de Contas

Auditor - auditor, fiscal

Author - autor

Authority - Apêndice IV (Falsos Cognatos)

ri
LJ

Bad habit -vício

Balance - Apêndice IV (Falsos Cognatos)

Baliot - cédula, votação, votação secreta, voto

Baliot box - eleição, urna

Banner - bandeira

Bar - Apêndice IV (Falsos Cognatos)

Barrister - procurador

Bicameral - bicameral

Bill - cédula, projeto

Bili analysis - projeto

BilI history - tramitação

BilI of Rights - Declaração de Direitos e Garantias

Bili summary - projeto

Blank vote - voto em branco

Bloc - bloco parlamentar

Blue book - relatório

Blue law - lei

Blue sky law - lei

Board - mesa

Board clerk - mesário

Body of delegates - delegação

Boiler room - gabinete

Book - livro

Borough - país

Bracket bilI - município

Break - alínea

Bring in - apresentar

Budget - orçamentário, orçamento, orçar

Budget control - controle orçamentário

Budget Iaw - orçamento



Builetin - ata

Bureaucracy - burocracia

Bureaucrat - burocrata

Bureaucratic - burocrático

Business Iaw - direito comercial

Business of the day - ordem do dia

Button - button

c

Cabinet - gabinete

Calendar - Apêndice IV (Falsos Cognatos), pauta

Calendar consent - ordem do dia

Cail - chamada, chama, convocação, convocar

Cali of the House - chamada

Cail the absentees - chamada

Candidate - candidato

Canvass - campanha eleitoral

Canvassing board member - mesário

Capitalism - capitalismo

Cash - dinheiro

Casting vote - voto de minerva

Casuist - casuísta

Casuistry - casuísmo

Caucus - bancada, Colégio de Uderes, reunião informal

Censorship - censura

Censure - censura

Certificate - certificado

Chairman - presidente

Chairperson - presidente

Chamber - plenário

Chamber of Deputies - Câmara dos Deputados

Chanceilor - Apêndice IV (Falsos Cognatos)

Chaplain - Apêndice IV (Falsos Cognatos), prece

Chapter - capítulo

Check - fiscalização, fiscalizar

Christmas Tree - dotação orçamentária

Chub - obstrução

Circling bili - obstrução

Citizen - cidadão

Citizen of the municipality - munícipe

Citizenship - cidadania

City - centro financeiro, cidade, país

City council - Câmara Municipal

City Hall - prefeitura

City of London - centro financeiro

Civil Iaw - direito civil

Civil servant - servidor público

Civil servant's crime - crime de responsabilidade

Civil service - serviço público

Clause - cláusula

Cloture - prazo

Coalition - coligação

Code - código

Codify - codificar

Com - moeda

Collar - Apêndice IV (Falsos Cognatos)

Coltigation - coligação

Commission - comissão

Committee - comissão

Committee of the whole - comissão

Committee report - parecer

Committee's conclusive deliberation - apre-
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ciação conclusiva de comissão

Common - Apêndice IV (Falsos Cognatos)

Common council - Câmara Municipal

Common Iaw - direito consuetudinário

Common market - mercado comum

Communication - comunicação, mensagem

Competence - competência

Competency - competência

Complementary law - lei complementar

Condition - cláusula

Confederacy - confederação

Confederate - confederar

Confederate states - confederação

Confederation - coligação, confederação

Conference - convenção, reunião informal

Conference committee - comissão

Congress - Apêndice IV (Falsos Cognatos), con-
gresso, Congresso Nacional, Legislatura

Consent - licença

Conservative - conservador

Consider - apreciar

Consideration - apreciação

Constituency - Assembléia Constituinte

Constituent - eleitor

Constituent Assembly - Assembléia Constituinte

Constitution - composição, Constituição, lei

Constitutional amendment - emenda à Constituição

Constitutionai Convention - Assembléia Constituinte

Constitutional law - direito constitucional

Constitutionai majority - maioria absoluta

Constitutional nght - direito constitucional

Consul - cônsul

Consulate - consulado

Consultancy - consultoria

Consultant - consultor

Consume - consumir

Consumer - consumidor

Contention - debate

Contingency fund - reserva de contingência

Contract - contratar; contrato

Control - fiscalização, fiscalizar, governo

Convene - reunir

Convention - convenção, convênio

Convocation - convenção, convocação

Convoke - convocar

Correct - direito

Corrupt - corromper, corrupto

Corrupted - corrupto

Corruption - corrupção, vício

Council - conselho

Councillor - conselheiro

Councilman - conselho, Vereador

Councilor - conselheiro

Councilwoman - conselheiro

Country - nação, país

County - país

Courage - decisão

Court - corte, tribunal

Court of Audit - Tribunal de Contas

Crime - crime

Criminal law - direito penal

Crisis - crise

Currency - moeda
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Daily calendar - ordem do dia
Daily session - reunião ordinária
Deadline - prazo
Debatable - discutível
Debate - debate, debater, discussão, discutir
Decency - decoro
Decide - decidir
Decision - decisão
Dedsion of the Board - decisão da Mesa
Declaration of Independence - Declaração da
Independência
Decorum - decoro
Decree - decreto
Decree Iaw - decreto-lei, medida provisória
Defeat - derrota, derrotar
Defect - vício
Deficiency bili - dotação orçamentária
Deflation - deflação
Delegate - delegado, delegar
Delegation - delegação
Deliberate - aprecia, deliberar
Deliberation - deliberação
Democracy - democracia
Democrat - democrata
Democratic - democrático
Department - Apêndice IV (Falsos Cognatos),
ministério
Department ofJustice - Ministério Público
Depravity - vício

Deprivatzon of rights - cassação
Deputy Apêndice IV (Falsos Cognatos), delegado, vice
Descriptive report - relatório
Designate - nomear
Designation - nomeação
Despatch - despachar, despacho, mensagem
Determination - decisão
Develop - desenvolver
Developing country - terceiro mundo
Development - desenvolvimento
Development area - desenvolvimento
Device - dispositivo
Dilatory motion - obstrução
Diplomacy - diplomada
Dipiomat - diplomata
Discharge of comm~ - comissão
Discuss - debater, discutir
Discussion - debate, discussão
Disfranchise - cassar
Disfranchisement - cassação
Dispatch - despachar, despacho, mensagem
District - país
Division vote - votação
Doorkeeper - plenário
Draft - anteprojeto, projeto
Draft bili - anteprojeto
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E
Ecologica - ecológico

Ecologist - ecologista

Ecology - ecologia

Economic - econômico

Economic order - ordem econômica

Economical - econômico

Economics - economia

Economist - economista

Economy - economia

Edict - decreto

Effect - vigência

Effectiveness of the law - vigência da lei

Egregious - Apêndice IV (Falsos Cognatos)

Elect - eleger, votar

Election - eleição, votação

Election campaign - campanha eleitoral

Election Day - eleição

Electioneerer - cabo eleitoral

Electioneering - campanha eleitoral

Elector - eleitor

Electorai coliege - colégio eleitoral

Electoral district - base eleitoral

Electoral district system - sistema distrital

Electoral maipractice - eleitoreiro

Electoral mandate - mandato político-representativo

Electoral precinct - zona eleitoral

Electoral system - sistema eleitoral

Electorate - eleitorado

Electronic voting - votação eletrônica

Emergency bili - sanção

En bloc voting - votação em bloco

Enact - aprovar

Enactment - aprovação

Engrossed bili - redação do vencido

Enrolled bill - redação final

Entrance into office - posse

Environment - meio ambiente

Environmentalist - ambientalista

Equal pay - isonomia salarial

Errata - errata

Erratum - errata

Errors bili - retificação

Establishment - establishment

Ethics - ética

Ethnic minority - minoria

Examination - fiscalização

Excuse - vênia

Executive - Poder Executivo

Executive branch - Poder Executivo

Executive session - reunião secreta

Expeli - cassar

Extraordinary legislative session - sessão
legislativa extraordinária

Extraordinary meeting - reunião extraordinária

F
Facility - Apêndice IV (Falsos Cognatos)
Faction - facção
Fatherland - pátria

Fault - vício
Favor - apoiar
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Federal administration - União

Federation - confederação, Estado Federal, federação

Feminism - feminismo

Feminist - feminista

Feminist movement - feminismo

Figurehead - líder

File - arquivar

Files - anais

Filibuster - obstrução

Filing - arquivamento

Finance - finanças

Financial center - centro financeiro

Financial support - subvenção

Financial year - exercício financeiro

Firmness - decisão

First world - primeiro mundo

Fiscal amnesty - anistia fiscal

Fiscal year - exercício financeiro

Flag - bandeira

Flag on - emenda

Flaw - vício

Flier - emenda

Flier on - emenda

Floating voter - eleitor

Floor - plenário

Floor leader - líder

Forbid - vetar

Foreign amendment - emenda

Form and style manual - redação técnica legislativa

Forrnation - composição

Fund - financiar, fundo

Funding - financiamento

Funds - fundo, verba

G
Gailery - galena

General Assembly - Assembléia Legislativa Estadual

General pair - votação

Gennane - pertinente

Germaneness - pertinência

Gerrymandering - divisão distrital

Go against - opor-se

Go to country - eleição

Go to the polis - votar

Govern - governar

Governing - governante

Government - administração pública, governo

Government bureau - secretaria

Governor - Governador, governante

Governor's bili - regime de urgência

Governor's proclamation - convocação

Guarantee - garantia, garantir

H
Harmonize - compor

Head of Government - Chefe de Governo

Head of office - chefe de gabinete

Head of State - Chefe de Estado

Heading - epígrafe, título

Heanng - audiência, reunião

High Commissioner - cônsul

His/Her Majesty's Loyal Opposition - oposição

Hold a meeting - reunir
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Homeland - pátria
Honest - direito
Honor - decoro
Honour - decoro
Hopper - apresentação
Hopper rule - apresentação
House of Commons - Câmara dos Deputados
House of Lords - Senado
House of Representatives - Câmara dos Deputados

1

lilegal - ilegal
Iliegality - ilegalidade
Immediate effect - promulgação
lmmunity - imunidade, privilégio
lmpeach - cassar
lmpeachment - cassação
Implicit sanction - sanção tácita
Impugnation - impugnação
Inauguration - posse
Inauguration day - posse
lndustrialized countries - primeiro mundo
Inflate - inflacionar
Inflation - inflação
Inhabitant - habitante
Initiative - iniciativa, iniciativa popular
Insertion - inciso
Inspect - fiscalizar
Inspection - fiscalização
Inspector - fiscal

Institute legal proceedings - processar
Instruction of the Board - deliberação da Mesa
Interest group - grupo de interesse
1 nterim comm ittee - comissão representativa
Internal revenue - receitas públicas
Interruption - aparte, intervenção
Intervene - intervir
Intervention - intervenção
Interventionism - intervencionismo
Introduce - apresentar
Introducer - autor
1 ntroduction - apresentação, preâmbulo
Introduction to the report - relatório
lnvest - investir
lnvesting with authority - delegação
lnvestment - investimento
lnviolability - inviolabilidade
Invocation - prece

j

join - compor
j oint committee - comissão conjunta
joint convention - sessão conjunta
Joint meeting - reunião conjunta
j oint session - sessão conjunta
joint venture - parceria
journal - Apêndice IV (Falsos Cognatos), ata
journal entry state - ata
judge - juiz, julgar
judgement - julgamento
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Judgment - decisão, julgamento

Judicial branch - Poder Judiciário

Judiciary - Poder Judiciário

Judiciary branch - Poder Judiciário

Junket - viagem oficial

Jurisdiction - jurisdição

jurisprudence - direito, jurisprudência

Justice - justiça

Justification - justificação

Justify - justificar

P4

Keep on the table - mesa

1
Labor union - sindicato

Lapse of term - decurso de prazo

Lapse of term enactment - aprovação por decur-
so de prazo

Law - direito, lei, lei ordinária

Law gap term - vacância da lei

Law suit - processo

Law term gap - vacância da lei

Lawful - legal

Lawmaker - legislador

Lawmaking procedure - processo legislativo

Lawmaking process - processo legislativo

Lay down - renúncia

Leader - líder

Leader of the House - líder

Leaders' agreement - acordo de lideranças

Leaders' coilege - Colégio de Líderes

Leadership - liderança

Leave of absence - licença

Lecture - Apêndice IV (Falsos Cognatos), pronun-
ciamento

Legal - legal

Legalistic - legalista

Legality - legalidade

Legalize - legalizar

Legislate - legislar

Legislation - legislação

Legislative - legislador, legislativo

Legislative advocate - lobista

Legislative analyst - consultor

Legislative branch - Poder Legislativo

Legislative budget board - orçamento

Legislative council - consultoria

Legislative Day - legislativo

Legislative oversight - fiscalização

Legislative power - Poder Legislativo

Legislative procedure - processo legislativo

Legislative process - processo legislativo

Legistative resolution - decreto legislativo

Legislative session - reunião, sessão legislativa

Legislator - legislador

Legislature - Legislatura, Poder Legislativo

Licence - licença

License - licença

Live pair - votação

Lobby - lobby
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Lobbyist - lobista

Local citizen - munícipe

Lockout - lockout

Lose - perder

Loser - perdedor

Lower Chamber - Câmara dos Deputados

Lower House - Câmara dos Deputados

Loyal - direito

Loyal supporter - correligionário

Magna Charta - Constituição

Main motion - apreciação

Majority - Apêndice IV (Falsos Cognatos), maioria,
majoritário

Majority represaentation - sistema majoritário

Majority system - sistema majoritário

Make amendment - emendar

Make notes in shorthand - taquigrafar

Make shorthand notes - taquigrafar

Manage - administrar

Management - administração

Mandatary - procurador

Mandate - Apêndice IV (Falsos Cognatos),
mandato, mandato imperativo

Mandatory referendum - referendo

Manual of procedures - regimento

Mason Manual - regimento

Material amendment - emenda

Mayor - governante, prefeito

Mayoralty - prefeitura

Means - recurso

Media - mídia

Meet - reunir

Meeting - reunião

Member - membro

Member of Parliament - parlamentar

Merit - mérito

Message - mensagem, pronunciamento

Message calendar - mensagem

Message of necessity - regime de urgência

Minister - ministro

Ministerial - Apêndice IV (Falsos Cognatos)

Ministry - ministério, secretaria

Minorities - minoria

Minority - minoria

Minority group - minoria

Minute - Apêndice IV (Falsos Cognatos)

Minutes - Apêndice IV (Falsos Cognatos), ata

Moderate - moderado

Monarchy - monarquia

Money - dinheiro, moeda

Monopoly - monopólio

Motherland - pátria

Motion - moção, proposição legislativa

Motion to amend by dividing the question -
pedido de destaque

Motion to reconsider - apreciação

MP - parlamentar

Multinational company - empresa multinacional
Municipality - município
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Opposition - oposição

Oration - prece, pronunciamento

Nation - nação

National - nacional

National anthem - hino nacional

Nationalization - estatização

Nationalize - estatizar

Nationwide - nacional

Native country - pátria

Nominate - indicar, nomear

Nomination - indicação, nomeação

Nominee - procurador

Note - cédula

Nuilification - revogação

Nullify - revogar

Number - número

Oath - juramento

Oath of office - juramento

Obstruction - obstrução

Office - gabinete, secretaria, seção

Official - Apêndice IV (Falsos Cognatos)

Official bili - projeto

Official Ietter - ofício

Oil producing country - terceiro mundo

On standby - suplência

Open meeting - audiência pública

Opinion poli - pesquisa de opinião

Oppose - opor-se

Orator - orador

Order - mandato

Order of the day - ordem do dia

Ordinary legislative session - sessão legislativa ordinária

Ordinary meeting - reunião ordinária

Organization - liderança, organização

Overriding of a veto - rejeição de veto

Ownership - propriedade

Paragraph - parágrafo

Parliament - parlamento

Parliamentarian - parlamentar

Parliamentarism - parlamentarismo

Parliamentary - parlamentar

Parliamentary assistance - gabinete

Parliamentary decorum - decoro parlamentar

Parliamentary government - parlamentarismo

Parliamentary inquiry - questão de ordem

Parliamentary inquiry committee - comissão
parlamentar de inquérito

Parliamentary privilege - privilégio

Parliamentary procedure - processo legislativo

Partnership - parceria

Party - partido

Party convention - convenção partidária

Party counseilor - oposição

Party district - base eleitoral



Party une - linha partidária

Party pai - correligionário

Party spirit - fidelidade partidária

Pass - aprovar

Passage of bili - tramitação

Passing - aprovação

Patronage - clientelismo

Pay - salário

People - povo

Peopie's initiative - iniciativa popular

Peopie's representation - representação

Perfected biil - redação do vencido

Permanent committee - comissão permanente

Permission - licença, vênia

Personal privilege - privilégio

Perversion - vício

Petition - petição, requerimento

Plarined economy countly - terceiro mundo

Platform - Apêndice IV (Falsos Cognatos)

Plebiscite - plebiscito

Plenary - plenário, plenário

Piurality -Apêndice IV (Falsos Cognatos), maioria relativa

Rcket veto - veto

ftint of information - questão de ordem

lint of order - questão de ordem

Point of personal privilege - privilégio

Police officer - delegado

Policy - política

Poiiticai - político

Politicai Action Committee - campanha eleitoral

Poiiticai affihiation - filiação partidária

Poiitical marketing - marketing político

Politician - político

Poiiticise - politizar

Politicize - politizar

Politicking - politicagem

Politico - político

PoIitics - política

Poli - votação, voto

Polis - votação

Popular representation - representação

Population - população

Population act - população

Possession - posse, propriedade

Power of attorney - procuração

Power of procuration - procuração

Prayer - prece

Pre-filed biii - apresentação

Precedent - decisão da Mesa, precedente

Precept - cláusula

Precinct - país

Prejudice - preconceito

Preparatory meeting - reunião preparatória

Prerogative - prerrogativa

Prescript - mandato

Present - apresentar

Presentation - apresentação

Presented biil - proposição de lei

Presidency - presidência

President - governante, presidente, Presidente da
República

President of the Senate - presidente

President's Day - Presidente da República
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Presidential act - lei delegada

Presidential law - lei delegada

Presidential speech - mensagem

Presidentiaiism - presidencialismo

Presiding officer - presidente

Press - imprensa

Prime Minister - Primeiro-Ministro

Printed and fiied bili - projeto

Priority principie - anterioridade

Private - privado

Private school - escola particular

Privatization - desestatização

Privatize - desestatizar

Privilege - privilégio

Privileges of the floor - plenário

Procedure - procedimento, tramitação

Proceedings - ação, ata, procedimento, processo

Process - processar, processo, tramitar

Procurator - procurador

Procurator fiscal - promotor

Procure - Apêndice IV (Falsos Cognatos)

Professional ethics - ética profissional

Prohibit - vetar

Project - projeto

Promulgate - Apêndice W (Falsos Cognatos), promulgar

Promulgation - promulgação

Pronounce on - pronunciar-se sobre

Pronouncement - pronunciamento

Property - propriedade

Proportional representation - sistema proporcional

Proposal - proposição

Propose - apresentar, propor

Proposition - proposição, proposição legislativa

Propriety - decoro

Prosecutor - promotor

Protest - protestar, protesto

Proviso - cláusula

Proxy - procuração, procurador

Public - público, público

Public expending - gastos públicos

Public hearing - audiência pública

Pubiic image - imagem pública

Pubiic opinion - opinião pública

Public prosecutor - promotor

Public school - Apêndice IV (Falsos Cognatos),
escola particular, escola pública

Publication - publicação

Publicize - público

Publish - publicar

Punishment - sanção

Put in a archive - arquivar

Put in a file - arquivar

le^

Qualified quorum - quórum qualificado

Question of order - questão de ordem

Quorum - quórum
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L]
Race - Apêndice IV (Falsos Cognatos)

Racial discrimination - racismo

Racial minority - minoria

Racism - racismo

Ratification - ratificação

Ratify - ratificar

Reading - turno

RecaIl - cassação

Recess - recesso

Recognize - Apêndice IV (Falsos Cognatos)

Reconcile - compor

Reconsider - reconsiderar

Reconsideration - reconsideração

Record vote - votação nominal

Record voting - votação eletrônica

Records - anais

Referee - juiz

Referendum - plebiscito, referendo

Refusal - rejeição

Refuse - rejeitar

Regime - regime

Regional public hearing - audiência pública regional
Registration - inscrição

Regular Iegisative session - sessão legislativa ordinária

Regulate - regulamentar

Regulation - regulamentação

Regulations - lei orgânica

Regulatory law - lei

Reject - impugnar, rejeitar

Rejection - impugnação, rejeição

Relevance - pertinência

Relevant - pertinente

Rendering of accounts - prestação de contas

Renounce - Apêndice IV (Falsos Cognatos)

Repeal - revogação, revogar

Report - parecer, relatar; relatório

Reporter - relator

Reporting member - relator

Represent - representar

Representation - representação

Representative - Apêndice IV (Falsos Cognatos),
constituinte, delegado, Deputado

Representative committee - comissão de
representação

Republic - república

Republican - republicano

Request - petição, requerer; requerimento

Rescind - rescisão, revogação, revogar

Resign - renunciar

Resignation - Apêndice IV (Falsos Cognatos), renúncia

Resolution - Apêndice IV (Falsos Cognatos), decisão,
deliberação, resolução

Resolution budget - orçamento

Resources - recurso

Revenue - finanças

Review - revisão

Revision - apresentação, revisão

Revocation - revogação

Revoke - revogar

Right - direito

Righteous - direito

RolI cail - chamada

Rule - cláusula
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Ruler - governante

Rules of order - regimento

Ruling - governante

Run - candidatar-se, tramitar

Running - tramitação

s

Salary - salário

Sanction - sanção

Scrutinise - fiscalizar

Scrutinize - fiscalizar

Scrutiny - fiscalização

Secondary motion - apreciação

Secret vote - votação secreta

Secretariat - secretariado

Secretary - secretaria, secretário

Secretary of justice - procurador

Secretary of state - ministro

Secretary-general - secretário-geral

Section - seção

Select committee - comissão especial

Senate - Senado

Senator - Senador

Sergeant-At-Arms - corregedor

Session - Legislatura, reunião

Shorthand - taquigrafia

Shorthand note - nota taquigráfica

Shorthand typist - taquígrafo

Shotgun treatment - obstrução

Show - apresentação

Sign - sancionar

Signature - sanção

Signing up - inscrição

Simple majority - maioria absoluta

Skeleton session - quórum

Slip law - lei

Social order - ordem social

Social security - seguridade social

Solemn meeting - reunião solene

Speaker - orador, presidente

Speaker of the House - presidente

Special committee - comissão especial

Special legislative session - sessão legislativa ex-
traordinária

Special meeting - reunião especial, reunião extra-
ordinária

Special messages - mensagem

Special order - apreciação

Speech - pronunciamento

Spokesman - porta-voz

Spokeswoman - porta-voz

Spot bilI - projeto

Staff - gabinete, staff

Stage - turno

Standby - suplente

Standing committee - comissão permanente

Star - tramitação

Start legal proceedings - processar

State - Estado

State House of Representatives - Assembléia
Legislativa Estadual

State Legislative Assembly - Assembléia Legislativa
Estadual
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State Legislature -Assembléia Legislativa Estadual

State of the Union Address - pronunciamento

State of the Union Message - pronunciamento

State school - escola pública

Statesman - estadista

Stateswoman - estadista

Statute - estatuto, lei orgânica

Statute book - código

Statute law - lei

Statutes at large - código

Statutory committee - comissão

Statutory law - lei

Stenograph - taquigrafar

Stenographer - taquígrafo

Stenography - taquigrafia

Strike - greve

Striker - grevista

Study - apreciação, apreciar

Subamendment - subemenda

Subordinate - vice

Subsidiary motion - apreciação

Subsidy - subvenção

Substitute - vice

Substitute bili - substitutivo

Subvention - subvenção

Sufrage - voto

Summon - convocação, convocar

Sundries - avulso

Sunset law - lei

Sunshine Iaw - lei

Supervisor - fiscal

Support - apoiar, apoio

Supremacy - supremacia

Surveyor - fiscal

Symbolic voting - votação simbólica

Syndicate - Apêndice IV (Falsos Cognatos)

T
Table - apresentação, mesa, obstrução

Tachygrapher - taquígrafo

Tachygraphy - taquigrafia

Tacit sanction - sanção tácita

Take legal proceedings - processar

Taking of accounts - tomada de contas

Tax - imposto

Tax payer - contribuinte

Tax year - exercício financeiro

Technical advisor - consultor

Technical assistant - consultor

Technical legislative writing - redação técnica
legislativa

Telier vote - votação

Temporary committee - comissão temporária

Term - Apêndice IV (Falsos Cognatos), decurso de
prazo, Legislatura, mandato, prazo, turno

Term of office - mandato

The Budget Report - pronunciamento

The Chief Magistrate - Presidente da República

The Clerk - secretário

The Commander in Chief - Presidente da República

The Executive - Presidente da República

Third world - terceiro mundo

Tie - empatar, empate
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Titie -. título

Town - país

Town Hall - prefeitura

Townsman - munícipe

Townswoman - munícipe

Trade - comércio

Trade union - sindicato

Treaty - tratado

Tribunal - tribunal

Tributary Iaw - direito tributário

True - direito

Trustee - procurador

u

Unfile - desarquivar

Unfihing - desarquivamento

Union - Apêndice IV (Falsos Cognatos), coligação,
sindicato, União

Union FIag - bandeira

Union Jack - bandeira

Unitarian State - Estado unitário

Unlawful - ilegal

Urgency procedure - regime de urgência

Vacancy - vacância, vaga

Vacant law - vacância da lei

Vacate - vagar

Validity - vigência

Venia - vênia

Verdict - decisão

Veto - vetar, veto

Veto message - mensagem de veto

Vice - vice, vício

Victory - vitória

View - vista

Village - país

Voice vote votação

Vote - votar, voto

Vote by show of hands - votação

Vote through - aprovar

Voter - eleitor

Voting booth - cabine de votação

Voting district - zona eleitoral

Voting through - aprovação

Wage - salário

Wages - salário

Wall Street - centro financeiro

Warrant - mandado

Warranty - garantia, garantir

Welfare - seguridade social
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White-collar clerk - servidor público

White-collar crime - crime de colarinho branco

Win - vencer

Winner - vencedor

Write - redigir

Write shorthand - taquigrafar

Writing - redação

Y
Yea-and-nay vote - votação nominal
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