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INTRODUÇÃO

A Comissão dos Assuntos Constitucionais foi convidada pelo Presidente a dar uma 
interpretação do nº 2 do artigo 162º do Regimento, votação por escrutínio secreto. A questão 
suscitada é a de saber se a apresentação de um requerimento para que a votação sobre certos 
aspectos de um texto seja realizada por escrutínio secreto dá lugar automaticamente a um 
escrutínio secreto ou se, pelo contrário, existe ainda uma margem de apreciação para o 
Presidente e/ou a Instituição. 

Dado que o Regimento, em tal caso, atribui à comissão competente a escolha entre uma 
interpretação e uma proposta de modificação do Regimento, a relatora submeteu inicialmente 
à apreciação dos membros um documento de trabalho sobre a votação por escrutínio secreto 
nos Parlamentos dos Estados-Membros (PE 355.714, de 5.4.2005). 

O documento expõe de início o estado desta questão tal como é apresentada na literatura 
alemã sobre o assunto, dado que se trata do país onde este tema foi objecto do tratamento 
mais exaustivo até ao momento. 

A segunda parte passa sucintamente em revista a situação nos diferentes Estados-Membros. 

Entre os vinte Parlamentos dos Estados-Membros que responderam a um inquérito realizado, 
a pedido do secretariado da Comissão dos Assuntos Constitucionais, pelo Centro Europeu de 
Investigação e Documentação Parlamentares (ECPRD), nove têm a possibilidade de votar por 
escrutínio secreto em decisões para além das relativas a pessoas, como eleições, nomeações 
etc., nomeadamente, a Áustria, a Bélgica, a República Checa, a Hungria, a Itália, a Letónia, a 
Eslováquia, a Eslovénia e a Espanha. 

Em contrapartida, os Parlamentos dos outros onze Estados-Membros (Dinamarca, Estónia, 
Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Lituânia, Polónia, Portugal, Suécia e Reino Unido da 
Grã-Bretanha, Escócia e País de Gales) não podem recorrer ao escrutínio secreto nas 
circunstâncias referidas. 

Não foi possível obter informação sobre a Irlanda, Chipre, o Luxemburgo, Malta e os Países 
Baixos.
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I. Génese do nº 2 do artigo 162º do Regimento

Vejamos o que se passou. Até à versão de Março de 1973, o Regimento estabelecia: 

"As votações para nomeações serão feitas por escrutínio secreto.

No cálculo dos votos expressos, só serão considerados os boletins que mencionarem os 
nomes dos deputados cuja candidatura tenha sido entregue." 

A partir de Janeiro de 1974 e até Novembro de 1979, o Regimento estabelecia:

" Sem prejuízo do disposto no nº 1 do artigo 7º, no nº 1 do artigo 37º e na segunda alínea do 
quinto parágrafo do nº 2 do artigo 41º, as votações para nomeações serão feitas por 
escrutínio secreto. 

No cálculo dos votos expressos, só serão considerados os boletins que mencionarem os 
nomes dos deputados cuja candidatura tenha sido entregue."

Só muito depois da aprovação do Relatório Luster, em 1981, se verificaram numerosas 
alterações, que vieram a dividir o artigo em cinco números, tal como se encontra hoje: 

" 1. Sem prejuízo do disposto no nº 1 do artigo 12º, no nº 1 do artigo 177º e no segundo 
parágrafo do nº 2 do artigo 182º, as votações para nomeações serão feitas por escrutínio 
secreto. 

No cálculo dos votos expressos, só serão considerados os boletins que mencionarem os 
nomes dos deputados cuja candidatura tenha sido entregue.

2. Qualquer votação pode igualmente realizar-se por escrutínio secreto, a requerimento de 
pelo menos um quinto dos membros que compõem o Parlamento. O requerimento deverá ser 
apresentado antes da abertura da votação.

3. Os requerimentos para votação por escrutínio secreto têm prioridade sobre os 
requerimentos para votação nominal.

4. Em caso de escrutínio secreto, a contagem dos votos será feita por dois a seis 
escrutinadores escolhidos à sorte de entre os deputados. 

5. No caso das votações a que se refere o nº 1, os candidatos não podem ser escrutinadores."

Como se deu o "salto" qualitativo do texto, de uma disposição inicial prevista unicamente 
para as eleições nominativas, para o resultado do texto actual expresso nas palavras 
"Qualquer votação"? 

Em 23 de Setembro de 1980, no projecto do Relatório Luster, uma simples observação da 
Deputada Bonino vem explicar, de passagem, o significado da proposta que modifica o antigo 
nº 10 do artigo 35º do Regimento.

Nos dias 26 e 28 de Novembro de 1980, uma intervenção da Deputada Bonino, feita à 
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margem do Relatório Luster, passa a constituir uma alteração, aprovada por 12 votos a favor, 
0 contra e 1 abstenção. A alteração é integrada no Regimento e publicada na edição de 4 de 
Dezembro de 1980, primeira parte, sob a forma de aditamento ao artigo 71º, futuro artigo 
162º. A observação da Deputada Bonino passou a ser o nº 2 do antigo artigo 71º, 
posteriormente artigo 162º. Destinava-se a proteger os interesses das minorias.

II. Antecedentes 

Após um primeiro caso de aplicação prática em plenário, em 7 de Julho de 1981, a Comissão 
do Regimento e das Petições de então foi convidada pelo Presidente a dar a sua interpretação 
desta nova disposição. Segundo o "Quadro dos problemas regimentais após a revisão geral do 
Regimento", de 1 de Setembro de 19821 (única fonte que pôde ser encontrada nos arquivos), 
essa interpretação foi formulada do seguinte modo: "Um requerimento de votação por 
escrutínio secreto feito por pelo menos um quinto dos deputados é de direito." Face à 
formulação da disposição em causa, esta é assim entendida: quando o quórum previsto no 
Regimento é atingido, o Presidente deve dar seguimento ao requerimento sem dispor de um 
poder discricionário. 

O segundo caso apresentou-se em plenário, vinte anos depois, em 12 Junho de 2002, num 
pedido de votação por escrutínio secreto do calendário das sessões para o ano 2003. O 
Presidente Cox procedeu da mesma forma, considerando que os termos "pode...realizar-se por 
escrutínio secreto" implicavam que a proposta devia ser aceite automaticamente se um 
número suficiente de deputados o requeresse. 

Aquando da votação do Relatório Eurlings, em 15 de Dezembro de 2004, sobre os progressos 
realizados pela Turquia na via da adesão, um novo pedido de escrutínio secreto foi ocasião de 
um debate animado em plenário. O Presidente, após ter feito referência ao precedente do ano 
de 2002, e para concluir o debate, exprimiu-se nos seguintes termos: 

"…devemos proceder a uma votação por escrutínio secreto, embora esta questão, em futuras 
ocasiões, deva ser submetida à apreciação da comissão parlamentar responsável pelas 
questões relativas ao Regimento. (…) depois de ter escutado todos os deputados e o Serviço 
Jurídico, é minha convicção que, de acordo com uma correcta interpretação do Regimento, 
devemos proceder à votação por escrutínio secreto que foi solicitada e é isso que vamos 
fazer."2

III. Opções de acção para a AFCO 

III. A. Interpretação  

A prática das assembleias e o direito reconhecem desde sempre ao Presidente de uma 
assembleia regularmente eleita um poder de apreciação sobre a oportunidade de proceder ou 
não a um escrutínio particular. 

  
1Documento PE 80.301 de 1.9.1982.
2 Relato Integral das Sessões, CRE, de 15.12.2004.
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Esta margem de apreciação assentaria unicamente na intuição da circunstância. Sem mais. 

A possibilidade de recorrer à votação secreta para "qualquer votação" não poderá revelar-se, 
a posteriori, contraproducente? Quem assumiria a reparação de um eventual prejuízo nascido 
dessa decisão: o Presidente? Toda a assembleia, ou o quinto dos deputados que pediu o 
escrutínio secreto de acordo com o Regimento? Ou mesmo os dois? E com que consequências 
políticas? A questão mantém-se incerta.

Uma primeira conclusão da interpretação do nº 2 do artigo 162º permitiria, pois, afirmar que a 
faculdade reconhecida ao Presidente de conceder, a pedido dos deputados, a realização de um 
escrutínio secreto para "qualquer votação" seria: 

- por um lado, indissociável da própria legitimidade do Presidente da assembleia; 

- por outro lado, sensivelmente contrária ao que é uso no funcionamento de uma assembleia 
regularmente eleita, ainda que o Regimento do Parlamento a autorize. 

Confrontados com esta dupla incompatibilidade jurídica que é necessário resolver, 
constatemos que se torna necessária uma interpretação plural do Regimento. É a única saída 
possível para esta situação particular.

Quais seriam, por conseguinte, as soluções plurais para esta situação global? 

A situação não é fácil, e as possibilidades de interpretação não são nem múltiplas, nem 
extensíveis, a 24 anos de distância da primeira vez que foi concedida, pela Presidência de 
então, uma votação secreta com fundamento no preceito que ulteriormente passou a constituir 
o nº 2 do artigo 162º do Regimento do Parlamento Europeu.

Uma interpretação plural permitiria talvez sair deste impasse. 

Além disso, se se aceitar atribuir uma faculdade de apreciação ao Presidente, que poderia ser 
qualificada de "prerrogativa" particular, seria sensato acompanhá-la da possibilidade de 
verificação. Isto para assegurar que a escolha do Presidente, num momento que ele mesmo 
considera importante, é efectivamente apoiada por uma maioria da assembleia.

A votação maioritária corresponde a reconhecer que a "verdade" tem a probabilidade de estar 
do lado do maior número: "Stetur sententiae majoris partis" (siga-se o parecer da maioria) 
diz-nos a tradição parlamentar. 

A tese segundo a qual a autoridade moral do Presidente, por si só, pode triunfar, dissociada de 
uma ampla maioria, é contrariada pela referida tradição parlamentar.

Por isso o Presidente deve consultar a assembleia, pois o número é, por si só, uma presunção 
de prevalência, ou seja, da legalidade traduzida pela expressão efectiva da vontade do 
Parlamento. 
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De acordo com a tradição das assembleias, a minoria que solicita o exercício de uma 
faculdade não pode exercer - através do Presidente - um poder de pressão sobre a maioria. O 
Parlamento dá o seu parecer ao Presidente. O Presidente dispõe sempre de uma margem de 
apreciação para conceder ou não a votação secreta. 

III. B. Modificação

Se a combinação destas diversas faculdades de interpretação do nº 2 do artigo 162º não 
satisfizerem, restam duas outras alternativas: 

- a que consiste em reescrever este número do Regimento; 

Uma nova redacção do nº 2 do artigo 162º permitiria evitar que surgisse, de forma insidiosa 
e em pleno debate, carecendo de serenidade, um requerimento improvisado cujo objectivo 
não seja necessariamente o da defesa de uma opinião minoritária; 

- a que consiste em aboli-lo pura e simplesmente. 

IV. Conclusão 

Chegados a este ponto, parece judicioso que a nossa comissão se interrogue se, para responder 
à pergunta feita, é suficiente uma interpretação, ou se é necessário propor, nos termos do nº 2 
do artigo 201º do Regimento, uma modificação do texto do nº 2 do artigo 162º.

Se a interpretação parecer suficiente e satisfatória, será transmitida ao Presidente, nos termos 
do nº 3 do artigo 201º, para que dela informe o Parlamento. 

Neste sentido, a relatora recorda as duas interpretações possíveis do nº 2 do artigo 162º: 

- reconhecer ao Presidente do Parlamento a faculdade de dispor de certa margem de 
apreciação, que lhe permita apresentar o requerimento de votação por escrutínio secreto ao 
parecer da assembleia e decidir seguidamente, fazendo uso de um poder discricionário que o 
Regimento lhe concede; ou

- considerar, pelo contrário, que o Regimento, na sua redacção actual, não deixa, pelo 
contrário, qualquer margem para apreciação ao Presidente, sendo este obrigado a dar 
seguimento a um requerimento conforme com as regras. 

A nossa comissão deve fazer uma escolha entre estas duas possibilidades. Se nenhuma das 
duas interpretações for considerada satisfatória, será necessário encarar uma modificação do 
nº 2 do artigo 162º.

Terminemos, se nos permitirem, com duas citações famosas que parecem convir a este estudo. 
A primeira é de Sir Winston Churchill, que dizia: "Para se melhorar, é necessário mudar. 
Por conseguinte, para ser perfeito, é necessário ter mudado muitas vezes". A segunda 
vem-nos de Voltaire: "Possam todos os homens recordar-se de que são irmãos". Transpostas 
para a nossa assembleia, estas duas citações completam-se harmoniosamente para nos indicar 
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o caminho da sabedoria.
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