
 

 

Pá
gi

n
a1

 

 

  

DIREITO 
CONSTITUCIONAL 



 

 

Pá
gi

n
a2

 

 

AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter uma 

conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste curso, a que 

temos dedicado todas nossas energias nos últimos meses. 

 Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que 

realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que nós 

consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível. 

 Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para 

mim aquele material do RevisãoPGE que você tem?”, lembre desta nossa conversa. 

Mais: lembre que o Extensivo 4x4 (assim como todos os nossos produtos) é tutelado 

pela legislação civil (como a Lei 9.610/98 e o Código Civil) e pela legislação penal 

(especialmente pelo art. 184 do Código Penal). 

 Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno que 

o adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok? 

 Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este “papo 

reto” porque queremos de você justamente um ato de amizade: não participar, de 

forma alguma, da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o fornecimento das aulas a 

você será interrompido e nenhum valor pago será restituído, sem prejuízo, 

evidentemente, de toda a responsabilização cabível nos âmbitos civil e penal. 

 Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos livros! 

Ops... nos PDFs! 

 Bons estudos! 
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PODER LEGISLATIVO (PARTE 1) 

 

ESTRUTURA 

 

Estrutura externa 
 

 No que diz respeito à sua estrutura externa, o Poder Legislativo federal é 

caracterizado pelo seu bicameralismo, pois ele é composto por duas casas 

(Câmara e Senado). Já o Poder Legislativo estadual e o municipal são 

unicamerais, pois são exercidos por órgão único, que ora é a Assembleia 

Legislativa (em âmbito estadual), ora é a Câmara Municipal (em âmbito 

municipal). 

 No Congresso Nacional (Poder Legislativo federal), enquanto a Câmara dos 

Deputados se presta a exercer a representação popular e possui 513 membros 

(Deputados Federais), que são eleitos pelo sistema proporcional para mandato 

de 4 (quatro) anos, o Senado Federal se presta à representação federativa e 

possui 81 membros (Senadores), que são eleitos pelo sistema majoritário para 

mandato de 8 (oito) anos. 

 Os cargos de Deputado Federal são todos renovados (para novos mandatos) a 

cada 4 (quatro) anos. Já os cargos de Senador, que são em número de 3 (três) 

por Estado e por Distrito Federal, são renovados, alternadamente, em 1/3 e 2/3, 

a cada 4 (quatro) anos. 

Estrutura interna 
 

 Tanto a Câmara quanto o Senado possuem uma estrutura interna decomposta 

em 4 (quatro) órgãos: I) Mesa; II) comissões (a comissão pode ser permanente 
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ou temporária, podendo a temporária ser especial, externa ou de inquérito); III) 

serviços administrativos (ou serviços auxiliares); e IV) polícia (ou guarda). 

 A Mesa é também chamada de mesa diretora ou mesa diretiva, porque se trata 

do órgão que dirige os trabalhos da Casa. Nos termos do art. 57, § 5º, da CF/88, 

“a Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente do Senado 

Federal, e os demais cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes 

de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal”.  

 Os integrantes das Mesas das Casas do Congresso Nacional são escolhidos por 

meio de eleição realizada pela própria Casa Legislativa, para mandato de dois 

anos, conforme prevê o art. 57, § 4º, da CF/88, que diz que “cada uma das Casas 

reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano 

da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, 

para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na 

eleição imediatamente subseqüente”. 

 Segundo a literalidade desse dispositivo, os membros das Mesas da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal são eleitos para mandato de dois anos e é 

vedada a recondução para o mesmo cargo no período imediatamente 

subsequente. Na ADI 6524, julgada em 14/12/2020, o STF decidiu que, dentro 

de uma mesma legislatura (que é o intervalo de tempo de quatro anos 

correspondente ao mandato de Deputado Federal), é vedada a reeleição dos 

membros das Mesas das Casas do Congresso Nacional no período 

imediatamente subsequente para os mesmos cargos, mas, se o período 

subsequente faz parte de outra legislatura, a reeleição é possível. 

 Para a reeleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas, o STF não 

aplicou o mesmo entendimento que firmou em relação às Mesas das Casas do 

Congresso Nacional. Segundo a Corte, o art. 57, § 4º, da CF/88 não é norma de 

reprodução obrigatória, mas mesmo assim, no Poder Legislativo estadual, não é 

permitido que haja reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos das 

Mesas Diretoras. O STF decidiu que, em âmbito estadual, é possível haver uma 

única reeleição para o mesmo cargo para o período imediatamente 

subsequente, independentemente de o novo período ocorrer dentro da mesma 
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legislatura em que houve a eleição para o mandato anterior (ADIs 6706, 6707, 

6709, 6710, 6720, 6721, 6722 e 6684). 

 As comissões estão previstas no art. 58 da CF/88, que em seu caput diz que “o 

Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, 

constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou 

no ato de que resultar sua criação”. Comissão permanente é também chamada 

de comissão temática, porque não está vinculada/sujeita a prazo algum, mas sim 

a temas., como a Comissão de Ética, a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, a Comissão de Saúde etc. Já a comissão temporária é aquela que não 

se vincula a tema, mas sim a prazo, podendo ela ser especial (como é o caso da 

comissão formada no processo de impeachment), externa (que se presta a 

realizar diligências externas à Casa Legislativa) ou de inquérito (conhecida como 

CPI). 

 Os serviços administrativos são também chamados de serviços auxiliares. Trata-

se de todos os órgãos responsáveis pela atividade-meio da Casa. 

 A polícia, também chamada de guarda, é o órgão responsável pela segurança 

interna da Casa Legislativa. 

FUNCIONAMENTO 

No seu funcionamento, o Poder Legislativo desempenha 3 (três) atribuições precípuas: 

a) atribuição representativa; b) atribuição investigatória; e c) atribuição legislativa. 

 

Atribuição representativa 
 

 A atribuição representativa é a ideia de que é dado ao Poder Legislativo, em 

algumas situações, representar o Estado brasileiro, como ocorre na incorporação 

dos tratados e convenções internacionais ao ordenamento normativo interno, 

eu exige a participação do Parlamento. 
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Atribuição investigatória 
 

 Essa atribuição significa que, em alguns casos, ao Poder Legislativo compete a 

investigação político-administrativa sobre alguns fatos, o que ocorre por meio 

da comissões parlamentares de inquérito (CPIs). 

 

Atribuição legislativa 
 

 Essa é a grande atribuição do Poder Legislativo, e diz respeito ao processo 

legislativo como um todo. 

 

Comissão Parlamentar de Inquérito (atribuição 
investigatória) 
 

 A principal norma da Constituição sobre CPI é o art. 58, § 3º, que diz que “as 

comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação 

próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das 

respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 

Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de 

seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo 

suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que 

promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”. 

 A CPI é uma comissão temporária e se presta a realizar investigações de caráter 

político-administrativo. 

 Os pressupostos para a instauração de uma CPI exigidos pela CF/88 são os 

seguintes: I) que ela seja instaurada para ter duração por prazo certo; e II) que 

ela seja instaurada para apurar fato determinado. 

 O STF permite que a CPI apure, além do fato que justificou sua instauração, fatos 

conexos a ele (HC 100341). 
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 O STF permite que o prazo de duração da CPI sofra sucessivas prorrogações, 

desde dentro da mesma legislatura em que ela foi instaurada, como permite o 

art. 5º, § 2º, da Lei 1.579/52 (HC 71231). 

 O requisito formal para o ato de instauração da CPI é a apresentação de 

requerimento subscrito por 1/3 (um terço) dos membros da Casa Legislativa. 

Segundo o STF, uma vez apresentado esse requerimento, não é possível a 

retirada de nenhuma assinatura e não pode a instauração da CPI ser submetida 

à concordância do plenário da Casa, pois, de acordo com a Corte, a CPI é um 

direito das minorias (MS 26441). 

 Segundo o art. 58, § 3º, da CF/88, a CPI tem poderes investigatórios próprios 

das autoridades judiciais, o que significa que a CPI pode atribuir caráter 

obrigatório, caráter cogente a seus atos, à semelhança do que pode fazer 

qualquer autoridade do Poder Judiciário. 

 As atividade desempenhadas por uma CPI sofrem limites relacionais à 

competência, ao conteúdo e à matéria. Quanto ao limite de competência, a CPI 

está limitada à competência da Casa em que ela foi instituída. Isso é importante 

especialmente quando se trabalha com CPIs estaduais ou municipais, as quais 

devem se limitar a atuar dentro das competências das esferas estadual e 

municipal, investigando fatos que se limitem aos seus interesses. Quanto ao 

limite de conteúdo, significa que CPI só pode ser criada para apurar fato de 

interesse público, não podendo ser instaurada investigar matéria de interesse 

meramente privado. E, quanto ao limite de matéria, ele significa que CPI não 

pode investigar matéria reservada ao Poder Judiciário (isto é, questões 

submetidas ao princípio da reserva constitucional da jurisdição ou cláusula de 

reserva de jurisdição). 

 É possível a constituição de uma CPI sobre o Poder Judiciário, mas não sobre atos 

jurisdicionais, pois estes se submetem à reserva de jurisdição (HC 79441). 

 Segundo o STF, CPI pode: I) quebrar sigilo fiscal; II) quebrar sigilo bancário; III) 

quebrar sigilo de dados (inclusive de dados telefônicos); IV) ouvir investigados 

ou indiciados, respeitando o direito ao silêncio (não autoincriminação); V) ouvir 

testemunhas, sob pena de condução coercitiva, respeitando o direito ao silêncio 

(não autoincriminação) e ao sigilo profissional (segundo já decidiu o STF, a 
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testemunha, quando ouvida por uma CPI, deve prestar o compromisso de dizer 

a verdade, exceto quando for cônjuge do investigado, situação em que tem a 

obrigação de comparecer, mas não de prestar o compromisso de dizer a 

verdade);  VI) convocar Ministros de Estado; VII) determinar a realização de 

diligências (como perícias e exames); VIII) tomar depoimento de qualquer 

autoridade; IX) requisitar de órgãos públicos informações e documentos de 

qualquer natureza (inclusive sigilosos); X) realizar “inspeções” presencialmente. 

 Segundo o STF, CPI não pode (atos submetidos à reserva de jurisdição): I) 

determinar busca e apreensão domiciliar (o que se aplica a qualquer espaço 

resguardado pela inviolabilidade, como escritórios de empresas); II) determinar 

interceptação telefônica; III) expedir ordem de prisão, salvo em caso de flagrante 

delito (ex.: falso testemunho perante a própria CPI); IV) decretar medidas 

assecuratórias de eventual sentença condenatória, seja de natura real ou pessoal 

(como arresto e sequestro de bens, hipoteca legal, proibição de se afastar do 

País); V) quebrar segredo de justiça. 

 Segundo o STF (HC 171438), o investigado não pode ser conduzido 

coercitivamente para ser ouvido perante CPI, tendo ele a faculdade de 

comparecer (não a obrigação). Se decidir comparecer perante a comissão, o 

investigado tem direito: I) ao silêncio; II) à assistência de advogado; III) de não 

prestar compromisso de dizer a verdade; e IV) de não sofrer constrangimentos 

(físicos ou morais) em virtude do exercício desses direitos. 

 Diferentemente do que ocorre com o investigado, a testemunha que, 

injustificadamente, deixa de comparecer perante a CPI, pode sofrer condução 

coercitiva, que se dá, nos termos do art. 3º da Lei 1.579/52, através de solicitação 

ao juízo criminal da localidade onde resida ou se encontre a testemunha, e o juiz 

determinará a diligência à autoridade policial ou a um oficial de justiça, conforme 

prevê o art. 218 do CPP. 
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PROCESSO LEGISLATIVO 

 O procedimento legislativo de elaboração das leis é composto, basicamente, por 

3 fases, subdivididas em 6 atos: I) fase INTRODUTÓRIA (compreende a 

iniciativa); II)  fase CONSTITUTIVA (compreende os atos de deliberação, votação 

e sanção/veto); e III) fase COMPLEMENTAR (compreende os atos de 

promulgação e publicação). 

 Ao lado do procedimento de elaboração das leis, há procedimentos legislativos 

especiais  que se aplicam a outras espécies normativas e fogem do padrão do 

processo de criação de leis, como é o caso do procedimento de elaboração de 

emenda constitucional (que não possui a etapa de sanção) e do procedimento 

de elaboração de medida provisória (que é elaborada sem a prévia apreciação 

do Parlamento). 

Fase introdutória 

 
 A fase introdutória corresponde ao ato de iniciativa, que é o ato que deflagra, 

que dá início ao processo legislativo. A iniciativa é classificada em duas espécies, 

de acordo com a CF/88: I) iniciativa GERAL (é a iniciativa para toda e qualquer 

matéria, ressalvadas as matérias da iniciativa reservada); e II) iniciativa 

RESERVADA (é a iniciativa atribuída com exclusividade a algum órgão ou 

autoridade específico para deflagrar o processo legislativo sobre um tema 

específico). 

 O art. 61, caput, da CF/88 é a regra geral de iniciativa legislativa, e diz que “a 

iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso 

Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos 

Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma 

e nos casos previstos nesta Constituição”. Embora esse dispositivo não faça 

nenhuma diferenciação entre esses legitimados, nem todos possuem iniciativa 

geral. Na verdade, à exceção dos tribunais e do Procurador-Geral da República 

(o quais possuem apenas iniciativa reservada), todos os legitimados indicados 
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nesse artigo possuem iniciativa geral. Além disso, o Presidente da República 

possui tanto iniciativa geral quanto iniciativa reservada para determinados 

temas indicados no texto constitucional. 

 As hipóteses de iniciativa reservada previstas na CF/88 são as seguintes: I) 

Presidente da República (arts. 40, § 14, 61, § 1º, e 165, incs. I a III); II) Supremo 

Tribunal Federal (arts. 93 e 96, inc. II); III) Tribunais Superiores (art. 96, inc. II); 

IV) Tribunais de Justiça dos Estados (art. 96, II); V) Tribunal de Contas da União 

(arts. 73 e 96, inc. II), o que, segundo o STF, também se aplica aos TCEs, por força 

do art. 75 da CF/88 (ADI 4643); VI) Ministério Público (arts. 127, § 2º, e 128, § 

5º); VII) Defensoria Pública (art. 134, § 4°); VIII) Câmara dos Deputados e Senado 

Federal (arts. 51, inc. IV, e 52, inc. XIII); IX) Congresso Nacional (art. 8º, § 3º, do 

ADCT). 

 Segundo o STF, se o tema tratado na proposição legislativa é de iniciativa 

reservada e essa iniciativa não é observada, a sanção do projeto de lei pelo Poder 

Executivo não convalida eventual vício de iniciativa. 

 Segundo o STF, temas que sejam de iniciativa privativa de órgãos que apenas 

podem apresentar projetos e lei (e não propostas emendas à Constituição), seja 

em âmbito federal ou estadual, apenas podem ser tratados por meio de lei 

apresentada pelo próprio órgão titular da iniciativa exclusiva (não podem ser 

tratados no texto constitucional, seja o original ou o decorrente de emenda), sob 

pena de se usurpar a sua prerrogativa constitucional de dar início ao processo 

legislativo nesses casos. A Suprema Corte já reconheceu isso, por exemplo, em 

relação aos Tribunais de Contas (ADIs 5323 e 5117). 

 A CF/88, em seu art. 61, caput, confere iniciativa geral aos cidadãos, de onde 

nasce o instituto da iniciativa popular. 

 É possível haver emenda parlamentar em projetos de lei de iniciativa privativa, 

desde que respeitadas algumas condições. segundo o STF, “a possibilidade de 

emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa reservada ao Chefe do 

Poder Executivo, aos tribunais, ao Ministério Público, dentre outros, encontra 

duas limitações constitucionais, quais sejam: (i) não importarem aumento de 

despesa e; (ii) manterem pertinência temática com o objeto do projeto de lei” 

(ADI 4062/SC). 
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 Há, no entanto, um caso de projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo no qual se admite emenda parlamentar que acarrete aumento da 

despesa prevista no texto original: projeto de lei atinente ao orçamento (tanto 

o projeto de lei orçamentária anula quanto o projeto de lei de diretrizes 

orçamentárias). Mas, nessa hipótese, os requisitos para que tal emenda seja 

possível são diferentes, nos termos do que dispõem os §§ 3º, 4º e 6º do art. 166 

da CF/88. Quando se trata de emenda parlamentar a projeto de LOA, para que 

ela possa acarretar aumento de despesa, deve anteder as seguintes exigências: 

I) a emenda deve ser compatível com o PPA e com a LDO; II) a emenda deve 

indicar os recursos necessários para fazer frente ao aumento de despesa que 

acarreta; e III) a emenda de dizer respeito a dispositivos do projeto original ou a 

correção de erros ou omissões, isto é, deve ter pertinência com o projeto 

original. Por outro lado, quando se trata de emenda parlamentar a projeto de 

LDO, para que ela possa acarretar aumento de despesa, basta que tenha 

compatibilidade com o PPA. 

 Quanto ao processo legislativo nos planos estadual e municipal, o STF entende 

que as normas gerais sobre processo legislativo se submetem ao princípio da 

simetria. Dentre essas normas, encontram-se todas as normas sobre iniciativa 

legislativa (tanto as de iniciativa geral quanto as de iniciativa reservada).  

Inclusive, é por conta da aplicação da simetria nessa matéria que o STF julga 

inconstitucionais leis estaduais de iniciativa parlamentar que não observem as 

reservas de iniciativa do Chefe do Executivo previstas na CF/88, como é o caso, 

por exemplo, de leis que tratam de atribuições de órgãos e entidades da 

Administração Pública (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88). 

 Existe uma única norma sobre iniciativa que, segundo o STF, não é norma geral 

de processo legislativo, mas sim norma especial e, por isso, não se aplica 

obrigatoriamente aos Estados e aos Municípios: trata-se do art. 61, § 1º, II, “b”, 

da CF/88. Segundo esse dispositivo, são de iniciativa privativa do Presidente da 

República as leis que disponham sobre organização administrativa e judiciária, 

matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração 

dos Territórios. Essa previsão se aplica apenas aos Territórios e a mais nenhum 

âmbito, de modo que, por exemplo, matéria tributária não é de iniciativa 
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privativa nos Estados e nos Municípios (ADI 2464). Todas as demais normas 

sobre iniciativa (seja ela geral ou reservada) são normas gerais de processo 

legislativo. 

 Também com fundamento na sujeição das normas gerais de processo legislativo 

ao princípio da simetria, o Supremo Tribunal Federal entende que as 

Constituições Estaduais não podem exigir lei complementar para disciplinar, em 

âmbito estadual, matérias que a Constituição Federal não elencou como próprias 

dessa espécie normativa (ADI 5003, j. 05/12/2019; ADI 2872, j. 01/08/2011). 

 

 

Fase constitutiva 

 
 A fase constitutiva é formada por: I) deliberação; II) votação; e III) sanção/veto. 

 O quórum para que a sessão seja instalada é sempre a maioria absoluta dos 

membros da Casa Legislativa (art. 47, CF/88). 

 A maioria para aprovação da proposta legislativa pode ser simples ou qualificada 

(e esta última pode ser absoluta; de 2/3; ou de 3/5), a depender da espécie 

normativa em apreciação. A maioria simples é a regra, como previsto no art. 47 

da CF/88. A maioria qualificada absoluta está prevista no art. 69 da CF/88, sendo 

o caso da lei complementar. A maioria qualificada de 2/3, na verdade, não se 

aplica no processo legislativo, sendo ela prevista para a suspensão de 

imunidades parlamentares (art. 53, § 8º, CF/88). A maioria qualificada de 3/5, 

por sua vez, é prevista para a aprovação de propostas de emenda constitucional 

(art. 60, § 2º, CF/88). 

 Segundo a CF/88, o projeto deve retornar à Casa iniciadora se houver emenda 

na Casa revisora, mas, após a nova apreciação da Casa iniciadora, não há 

previsão de que o projeto seja novamente remetido à Casa revisora (arts. 65 e 

66, caput, CF/88). Logo, após o retorno à Casa iniciadora, o destino do projeto é 

ser submetido à sanção ou veto do Presidente da República. 
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 Chegando o projeto de lei ao Presidente da República, ele pode sancionar ou 

vetar. Se o Chefe do Executivo concorda com a proposição, ele sanciona e 

converte o projeto de lei em lei; se o Chefe do Executivo discorda da proposição, 

ele veta e evita a conversão do projeto de lei em lei. O veto apenas pode ter 

como objeto texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea, não pode se 

limitar, por exemplo, a apenas uma palavra, como decorre do art. 66, § 2º, da 

CF/88. 

 O veto pode se fundamentar na inconstitucionalidade do projeto (o chamado 

veto jurídico) ou na sua contrariedade ao interesse público (o chamado veto 

político), conforme prevê o art. 66, § 1º, da CF/88. Além disso, o veto pode ser 

total ou parcial (e, sendo parcial, apenas pode ter como objeto texto integral de 

artigo, parágrafo, inciso ou alínea). 

 A sanção do projeto de lei pode ser expressa ou tácita, ocorrendo esta última 

quando o Presidente da República não se manifesta sobre a proposição dentro 

do prazo de 15 dias úteis, conforme consta do art. 66, §§ 1º e 3º, da CF/88. 

 A etapa de sanção/veto não ocorre em todas as hipóteses de processo 

legislativo. No procedimento de elaboração de leis ordinárias e complementares, 

há, sem dúvida, a necessidade de submissão do projeto à apreciação do Chefe 

do Executivo. No entanto, não há sanção ou veto do Presidente da República 

nos seguintes casos: I) emendas à Constituição; II) leis delegadas; III) decretos 

legislativos e resoluções; e IV) conversão de medidas provisórias sem alteração 

de conteúdo. 

 

Fase complementar 

 
 A fase complementar é composta por promulgação (que atesta a existência da 

lei) e por publicação (que torna público o teor da lei). 
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ESPÉCIES NORMATIVAS 

 O art. 59 da CF/88 prevê a existência de 7 (sete) espécies normativas: I) emendas 

à Constituição; II) leis complementares; III) leis ordinárias; IV) leis delegadas; V) 

medidas provisórias; VI) decretos legislativos; e VII) resoluções. 

 As espécies normativas são o produto do processo legislativo. 

 O rol do art. 59 da CF/88 não é taxativo, pois o STF admite a existência de outras 

espécies normativas, além das que se encontram previstas nesse dispositivo, 

como é o caso das Resoluções do CNJ e do CNMP (ADC 12). 

 

Emendas constitucionais 

 

 O art. 60, I, II e III, da CF/88, ao prever a legitimidade para apresentação de 

proposta de emenda à Constituição, não elenca os cidadãos. Já o art. 61, § 2º, da 

CF/88 ao regular a legitimidade dos cidadãos, não se refere a emenda 

constitucional, mas apenas a projeto de lei. A partir disso, questiona-se: existe 

iniciativa popular de proposta de emenda à Constituição? Há divergência 

doutrinária sobre isso. A posição minoritária (de José Afonso da Silva – que já foi 

isolado no assunto – e Pedro Lenza) entende que é possível iniciativa popular de 

PEC, e o argumento por eles utilizados é de que há lacuna técnica sobre o assunto 

no texto constitucional, podendo, portanto, ser empregado o recurso da 

analogia, com apoio nos arts. 60, I, II e III, e 61, § 2º, da CF/88. Já a posição 

majoritária (Manoel Gonçalves Ferreira Filho e outros autores) é no sentido de 

que inexiste iniciativa popular de PEC, e o argumento é no sentido de que, na 

matéria, não há lacuna técnica, mas sim um silêncio eloquente do constituinte, 

que se omitiu dolosamente, de modo que a analogia se mostra juridicamente 

impossível. 

 Há Constituições Estaduais que preveem a legitimidade de cidadãos para a 

iniciativa de proposta de emenda ao seu texto, como são os casos da CE/RJ e da 

CE/AP, e o STF, em 25/10/2018, jugando a ADI 825 considerou constitucional tal 

previsão da Constituição do Estado do Amapá. Na oportunidade, a Corte 
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asseverou que, apesar de a Constituição Federal não autorizar a iniciativa 

popular para as propostas de emendas ao seu próprio texto (mas apenas para 

proposições infraconstitucionais), nada impede que as Constituições Estaduais 

tragam essa previsão (ampliando as hipóteses previstas na CF/88), por se tratar 

de instrumento de exercício da soberania popular e da democracia direta. Com 

esse julgado, o Supremo Tribunal Federal, além de permitir a previsão, nas 

Constituições dos Estados, de iniciativa popular de PEC estadual, parece ter se 

inclinado no sentido da impossibilidade dessa iniciativa em relação a propostas 

de emendas à CF/88. 

 

Leis (complementares, ordinárias e delegadas) 

 
 A lei complementar possui um caráter ontológico. Ontologia refere-se a matéria, 

indicando que a lei complementar só regula as matérias que a Constituição 

textualmente atribui a ela. Quando a Constituição fala em lei, ela, em regra, 

refere-se a lei ordinária, apenas referindo-se a lei complementar quando o faz 

expressamente. Além disso, a lei complementar possui um caráter formal, pois, 

para a aprovação de um projeto de lei complementar, exige-se votação por 

maioria absoluta. 

 O caráter ontológico formal da lei complementar (isto é, o fato de ela cuidar de 

matérias específicas e de exigir uma maioria qualificada para ser aprovada) não 

lhe garante hierarquia sobre as leis ordinárias. O que há é um mero campo de 

atuação específico para ela, que não pode ser invadido pelas leis ordinárias. Essa 

é a posição do STF (RE 509300 AgR-EDv, j. 19/03/2016). 

 Já a lei ordinária é marcada pelo seu caráter residual, pois, ela regula as matérias 

que a Constituição não atribui de modo expresso à lei complementar. 

 Quanto às leis delegadas, elas são uma das hipóteses (ao lado das medidas 

provisórias) em que o Chefe do Executivo exerce, anomalamente, a função 

legislativa. Para a produção de uma lei delegada, a Constituição exige delegação 

legislativa em que se indiquem as matérias sobre as quais o Presidente da 
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República pode legislar. Porém, não necessariamente ocorrerá, depois, controle 

por parte do Legislativo da lei delegada que vier a ser produzida. Ou seja, 

obrigatoriamente, há um controle preventivo pelo Legislativo (art. 68, § 2º, da 

CF/88), mas não obrigatoriamente haverá controle repressivo (nem sempre a lei 

delegada que vier a ser produzida será submetida a controle posterior pelo 

Congresso Nacional, dependendo, para isso, de previsão no próprio ato de 

delegação legislativa, como se infere do art. 68, § 3º, da CF/88). A delegação que 

não exige controle posterior é chamada pela doutrina de delegação típica, 

enquanto a que exige controle posterior, delegação atípica (lembrando que, 

acaso haja apreciação pelo Legislativo, este não poderá inserir qualquer emenda 

na lei delegada elaborada pelo Presidente da República). 

Decretos legislativos e resoluções 

 
 Tudo que a CF/88 traz no art. 49 é hipótese de decreto legislativo e tudo que a 

CF/88 traz nos arts. 51 e 52 tem a forma necessária de resolução. A explicação 

para isso é simples: o art. 49 cuida das hipóteses de competência do Congresso 

Nacional, e o ato que o Congresso Nacional edita é o decreto legislativo. Já os 

arts. 51 e 52 cuidam de competências da Câmara (art. 51) e do Senado (art. 52), 

e o ato que as Casas utilizam é a resolução. CUIDADO! Essa explicação é, na 

verdade, um “bizu” para ajudar na memorização, mas não é tecnicamente 

precisa, já que, na verdade, também há resoluções editadas pelo Congresso 

Nacional, não se tratando de uma exclusividade de cada Casa Legislativa 

isoladamente considerada. 

 Quanto às competências previstas no art. 49 da CF/88, deve-se dar destaque 

especial ao seu inciso I, que diz competir ao Congresso Nacional decidir sobre 

tratados internacionais, o que é feito, em votação conjunta, por meio de decreto 

legislativo. Se o tratado se referir a direitos humanos, ainda se utiliza a espécie 

normativa decreto legislativo, mas, aí, o rito é diferente, havendo votação em 

cada uma das Casas, por 3/5 dos votos e com 2 turnos de votação (art. 5, § 3º, 

CF/88). 
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 Também merecem atenção especial o art. 51, III, e o art. 52, XII, da CF/88, que 

preveem as competências da Câmara e do Senado para editar seus regimentos 

internos. Assim, os regimentos internos das Casas do Congresso Nacional têm 

a forma de resolução e, por tal motivo, somente por meio de resoluções podem 

ser alterados. 

 Houve um caso em que o Senado Federal editou uma Resolução, com apoio no 

art. 52, VII, da CF/88, autorizando os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

a transferirem, por meio de endosso-mandato a cobrança de suas dívidas ativas 

a instituições financeiras. Essa Resolução teve sua constitucionalidade 

questionada perante o STF em sede de ADI. No caso, a Suprema Corte decidiu 

que a Resolução em questão é inconstitucional, pois o art. 52, VII, da CF/88 prevê 

ser competência privativa do Senado Federal dispor sobre limites e condições 

para a realização de operações de crédito externo e interno pelas entidades da 

Federação, mas a transferência a instituições financeiras de valores inscritos em 

dívida ativa não se enquadra no conceito de operação de crédito previsto no art. 

29, III, da LRF (LC 101/2000). Logo, há, no caso, uma inconstitucionalidade 

formal, já que o tema, segundo afirmado pelo STF, deveria ter sido tratado por 

meio de lei. 

 

Medida provisória 

 
 A medida provisória é regulada pelo art. 62 da CF/88. 

 Os pressupostos (materiais) para a edição de uma medida provisória são DOIS: 

a) relevância; e b) urgência. 

 Segundo o STF, é possível haver controle de constitucionalidade dos 

pressupostos de relevância e urgência, desde que haja um abuso na edição da 

medida provisória, isto é, desde que a ausência de um ou de ambos os 

pressupostos (relevância e urgência) seja nítida. Esse controle, portanto, é 

excepcional. Assim, nos termos do atual entendimento do STF, a análise que ele 

pode fazer em relação às medidas provisórias é tríplice, podendo envolver: I) a 
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validade da norma contemplada pela medida provisória (isto é, a sua 

compatibilidade material com a Constituição); II) a possibilidade ou não de a 

matéria ser tratada em medida provisória; e III) a presença (ou ausência) dos 

pressupostos materiais da medida provisória. 

 A Constituição exige, também, para a edição de uma medida provisória, 

requisitos (formais), que são, igualmente, DOIS: I) edição pelo Presidente da 

República; e II) submissão da medida provisória ao Congresso Nacional (e o 

Parlamento aprecia a medida para decidir se a converte em lei ou não). 

 Existem matérias (elencadas na Constituição Federal) que não podem ser objeto 

de medida provisória. A regra básica é a seguinte: temas reservados a lei 

complementar não podem ser tratados por medida provisória, logo, o que for 

residual (ou seja, o campo de atuação da lei ordinária) pode ser disciplinado por 

medida provisória, mas, em relação a esses temas residuais também há 

exceções, isto é, hipóteses de vedação de uso da medida provisória, que dizem 

respeito às seguintes matérias: a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, 

partidos políticos e direito eleitoral; b) direito penal, processual penal e 

processual civil; c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 

carreira e a garantia de seus membros; d) planos plurianuais, diretrizes 

orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o 

previsto no art. 167, § 3º; e) detenção ou seqüestro de bens, de poupança 

popular ou qualquer outro ativo financeiro; 

 O art. 62, § 1º, da CF/88 também veda o uso da medida provisória para tratar de 

matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e 

pendente de sanção ou veto do Presidente da República (inciso IV). 

 A medida provisória tem prazo de vigência de 60 (sessenta) dias, prorrogável 

uma única vez por mais 60 (sessenta) dias, e esse prazo não flui (fica suspenso) 

durante o período de recesso parlamentar (art. 62, §§ 3º e 4º, CF/88). 

 Quando a medida provisória é submetida ao Congresso Nacional, quatro são as 

possibilidades de desfecho: I) aprovação sem alteração (nesse caso, a lei de 

conversão da medida provisória é encaminhada diretamente para promulgação 

pelo Presidente da Mesa do Congresso Nacional, não passando pela análise do 

Poder Executivo); II) aprovação com alteração (nesse caso, o projeto de lei de 
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conversão da medida provisória em lei é submetido à etapa de sanção/veto do 

Poder Executivo); III) rejeição tácita (não apreciação); IV) rejeição expressa. 

 Se houver alteração do texto da medida provisória pelo Parlamento, até que haja 

a sanção ou veto pelo Presidente da República, é o texto original da medida que 

continuará em vigor, e não o texto resultante da alteração, conforme dispõe o 

art. 62, § 12, da CF/88. 

 Segundo o Supremo Tribunal Federal, para que uma emenda parlamentar à 

medida provisória (durante o processo legislativo de sua conversão em lei) seja 

válida, é necessário que haja pertinência temática entre ela e a medida 

provisória. Fica vedado, portanto, o chamado “contrabando legislativo” (ou 

“jabuti”). No entanto, quando o STF analisou o tema do contrabando legislativo 

em medidas provisórias, várias já haviam sido convertidas em leis com a inserção 

de emendas despidas de pertinência temática, de modo que a Suprema Corte, 

por razões de segurança jurídica, modulou os efeitos da decisão e estabeleceu 

que as leis resultantes de conversões de medidas provisórias ocorridas até 

15/10/2015 (memorize essa data!) permanecem válidas, ainda que fruto de 

contrabando legislativo. 

 A rejeição tácita da medida provisória ocorre quando o Congresso Nacional não 

a aprecia a medida provisória dentre do seu prazo de vigência (60 dias 

prorrogáveis por mais 60 dias). Se o Parlamento não aprecia a medida dentro 

desse prazo, ela perde eficácia desde sua origem, e, nesse caso, o Congresso 

Nacional deve editar um decreto legislativo disciplinando as relações jurídicas 

firmadas durante a vigência da medida provisória, e isso deve ser feito no prazo 

de 60 dias, sob pena de essas relações jurídicas permanecerem regidas pelas 

normas da medida provisória (art. 62, §§ 3º, 4º, 7º e 11, CF/88). 

 Dentro do prazo máximo de 120 dias (60 dias prorrogáveis por igual período), o 

Congresso Nacional pode rejeitar expressamente a medida provisória. Nesse 

caso, aplica-se o mesmo regramento visto acima para a hipótese de rejeição 

tácita: perda da eficácia da medida provisória desde sua origem e necessidade 

de o Parlamento editar decreto legislativo para disciplinar as relações jurídicas 

dela decorrentes, sob pena de, não o fazendo dentro de 60 dias, permanecerem 

elas sendo reguladas pela norma rechaçada pelo Poder Legislativo. 
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 Uma vez rejeitada a medida provisória (seja a rejeição expressa ou tácita), não 

pode o Presidente da República reeditá-la na mesma sessão legislativa (art. 62, 

§ 10, CF/88). 

 Segundo o STF, não pode o Presidente da República, em uma mesma sessão 

legislativa, editar uma medida provisória e depois, editar nova medida provisória 

revogando a primeira e tratando do mesmo tema. Isso porque tal conduta 

representaria a reedição da MP na mesma sessão legislativa (o que é vedado 

pelo art. 62, § 10, da CF/88), além do fato de que, ao revogar a primeira MP, o 

Presidente da República, em última análise, reconhece que o tema não era 

urgente, o que faz com que estejam ausentes os requisitos para a adoção da 

medida pelo Chefe do Executivo (ADIs 5709 e 5717). 

 Além disso, não se admite que o Presidente da República “desista” de uma 

medida provisória pendente de apreciação pelo Poder Legislativo e retire do 

Parlamento a possibilidade de se debruçar sobre a norma, pois a Constituição 

não dá essa faculdade a ele. O que o Chefe do Executivo pode fazer é editar nova 

medida provisória que simplesmente revogue a medida provisória anterior, 

desde que, evidentemente, não discipline o mesmo tema na mesma sessão 

legislativa (nesse caso, o Parlamento, desde que dentro do prazo constitucional 

de eficácia da medida, poderá apreciar ambas as MPs – a revogada e a 

revogadora – e escolher qual delas entende adequado converter em lei , 

conforme decidiu o STF na ADI 2984 MC). 

 O Congresso Nacional possui um prazo para apreciar a medida: 45 dias. A 

consequência do descumprimento desse prazo é que a tramitação do projeto de 

conversão entra em regime de urgência e isso tranca a pauta da Casa Legislativa 

em que ele se encontrar, conforme prevê o art. 62, § 6º, da CF/88. Porém, 

segundo o STF, esse trancamento de pauta apenas atinge as proposições 

legislativas que tratem de temas que poderiam ser objeto de medida provisória 

(MS 27931). 

 O STF, conforme ficou registrado na ADI 425, admite a edição de medida 

provisória em âmbito estadual, desde que haja previsão dessa possibilidade na 

Constituição do respectivo Estado e que sejam observadas as normas gerais de 

processo legislativo respectivas contidas na Constituição Federal. Além disso, a 
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Suprema Corte também admite a edição de medida provisória em âmbito 

municipal, desde que haja previsão de sua adoção na Constituição do Estado em 

que localizado o Município, bem como que a respectiva lei orgânica municipal 

expressamente a autorize e que se observem as normas gerais de processo 

legislativo (previstas na Constituição Federal) aplicáveis. 


