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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 

 A estrutura do Poder Legislativo deve ser analisada subdividindo-se em duas: 

estrutura interna e estrutura externa. 

 A estrutura externa diz respeito a como o Poder Legislativo se apresenta perante 

outros Poderes e outros órgãos independentes, isto é, perante o Executivo, o Judiciário 

e as funções essenciais à Justiça (Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia 

Pública). 

 Já a estrutura interna diz respeito à própria organização interna do Legislativo, 

isto é, como cada órgão (Casa) do Poder Legislativo está organizado internamente. 

 

Estrutura externa 
 
 Quando se fala na estrutura externa do Poder Legislativo federal, deve-se levar 

em consideração uma característica que ele possui: o bicameralismo. 

 O que significa bicameralismo? Pela etimologia da palavra (bi = duas; 

cameralismo = casa), bicameralismo significa que o Poder Legislativo federal é composto 

por duas casas (Câmara e Senado). Note-se que a característica do bicameralismo não 

se estende aos Poderes Legislativos estaduais e municipais, que são unicamerais, ora 

como Assembleias Legislativas (em âmbito estadual), ora como Câmaras Municipais (em 

âmbito municipal). 

 A CF/88 possui 25 artigos trazendo distinções entre a Câmara dos Deputados e o 

Senado Federal, distinções essas que podem ser sintetizadas e esquematizadas da 

seguinte forma, sendo 3 (três) as principais diferenças: 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS SENADO FEDERAL 
a) Representação popular: isso significa 

que a Câmara é formada por 

representantes do povo brasileiro 

(representação popular significa 

representação do povo como um todo). 

b) Sistema eleitoral proporcional: o 

mandato eletivo é alcançado não pelo 

número de votos obtidos pelo candidato, 

mas pela força demonstrada pelo partido 

político a que pertence, o que quer dizer 

não que o candidato mais forte será 

eleito, mas sim que o partido político 

mais forte fará o maior número de 

candidatos eleitos. Esse é o sistema 

adequado ao Poder Legislativo, sendo 

aplicado a todas as eleições para o 

Legislativo em todas as esferas da 

Federação, à exceção das eleições para o 

Senado, que obedece ao sistema 

majoritário. 

c) 513 membros / mandato de 4 anos / 

há possibilidade de renovação total dos 

seus membros (para isso, basta que 

nenhum dos Deputados seja reeleito, 

embora algo assim nunca tenha ocorrido 

na prática). 

a) Representação federativa: significa 

que o Senado é composto por 

representantes de duas entidades 

federativas, quais sejam, os Estados e o 

DF, e não por representantes de toda a 

Federação. Aqui, deixa de haver uma 

representação popular e passa a haver 

uma representação federativa (essa é a 

principal diferença entre a Câmara e o 

Senado, e dela decorrem as demais 

diferenças). 

b) Sistema eleitoral majoritário: é o 

sistema em que o mandato eletivo é 

alcançado pelo número de votos obtidos 

pelo candidato, ou seja, o candidato mais 

votado será considerado eleito. Esse 

sistema é adequado ao Poder Executivo, 

só sendo aplicado ao Poder Legislativo 

nas eleições para o Senado. 

c) 81 membros (3 Senadores por cada 

Estado e o DF) / mandato de 8 anos / 

necessidade de renovação parcial (a cada 

eleição, a renovação ocorre, 

alternadamente, em 1/3 e 2/3 dos 

Senadores). 

 

 O bicameralismo é uma característica da federação que visa a permitir que a 

vontade regional participe da formação da vontade nacional. Pergunta-se: o que, no 

cenário exposto, permite que a vontade regional participe (efetivamente) da formação 
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da vontade nacional? O que permite que isso aconteça (e que a finalidade do 

bicameralismo seja atendida) é o Senado. O Senado, em uma federação, ocupa posição 

crucial, ocupa posição estratégica. Isso porque o Senado tem como grande missão a 

neutralização de interesses regionais que na Câmara tenham sido manifestados. Isso 

porque, na Câmara, não se garante que haja participação efetiva da vontade regional na 

formação da vontade nacional, pelo simples motivo de a Câmara ter composição 

proporcional aos Estados e ao DF, de modo que os Estados mais populosos têm mais 

representantes e os Estados menos populosos têm menos representantes. Ora, um 

Estado que tenha, por exemplo, 8 Deputados, jamais conseguirá se fazer ser ouvido 

perante um Estado que, por exemplo, tenha 50 Deputados na Casa. E é por isso que, na 

Câmara, a garantia de participação efetiva da vontade regional na formação da vontade 

nacional não existe. 

 Já no Senado, como sua função é de neutralização de interesses regionais que 

por ventura tenham sido manifestados na Câmara, há garantia de que a vontade 

regional participe de modo efetivo na formação da vontade nacional, pois sua 

composição é paritária, e não proporcional. Assim, aquele Estado que, na Câmara, não 

tinha como fazer sua voz ser ouvida, terá, no Senado, condições iguais às dos demais 

Estados. 

 O que acaba de ser exposto acima (Senado tendo como missão a neutralização 

de interesses regionais por ventura manifestados na Câmara e sendo a garantia de que 

a vontade regional participe efetivamente da formação da vontade nacional) tem 

consequências no Direito, na política e na arquitetura. Esse tema é tão amplo que ele 

transcende o Direito. 

 Repercussão jurídica: é justamente pelo que se expôs acima que, no Processo 

Legislativo, a casa em que se inicia a tramitação da proposta é a Câmara dos Deputados, 

salvo quando o projeto de lei ou a proposta de emenda à Constituição é de autoria de 

algum Senador. Portanto, em regra, a Casa iniciadora é a Câmara e a Casa revisora é o 

Senado, justamente para que o Senado fale por último e, assim, tenha como neutralizar 

interesses meramente regionais que tenham sido manifestados na Câmara. 



 

 

Pá
gi

n
a7

 

 Repercussão política: politicamente falando, o domínio da Câmara pertence às 

regiões Sul e Sudeste do País; enquanto o Senado tem domínio do Norte e Nordeste. 

Mas por que motivo isso ocorre? A Câmara tem domínio dos Estados do Sul e do Sudeste 

porque são os Estados mais populosos do País, o que faz com que o seu número de 

representantes seja maior e, consequentemente, dominem a Casa. Já o Senado tem 

domínio dos Estados do Norte e do Nordeste por outro motivo: embora a população do 

Norte e do Nordeste seja menor, essa região do País possui um maior número de Estados 

(o Sul possui 3 Estados, o Sudeste possui 4 Estados, e a soma dos Estados do Norte e do 

Nordeste é bem maior que isso), o que faz com que haja um maior número de Senadores 

oriundos do Norte e do Nordeste, dominando, assim, o Senado. Esse fenômeno ocorre 

em qualquer federação, como nos EUA, onde os Estados do Leste dominam a Câmara e 

os Estados do Oeste dominam o Senado. 

 Repercussão arquitetônica: por que motivo Oscar Niemeyer desenhou o 

Congresso Nacional da forma como o fez? Como se sabe, o Congresso Nacional conta 

com dois prédios iguais, havendo entre eles uma passarela, sendo a Câmara uma 

concavidade voltada para cima e o Senado uma concavidade voltada para baixo. Qual é 

a explicação disso? Essa figura é um símbolo, ela tem um significado. Vejamos. 

Os dois prédios iguais com uma passarela os conectando representam igualdade 

de poderes (assim, embora a Câmara e o Senado sejam Casas que se diferenciam, 

possuem poderes iguais). 

A Câmara está voltada para cima porque ela é o órgão de inovação, é ela quem 

inicia o processo legislativo, de modo que se volta para cima em busca da luz, em busca 

de inspiração. 

E, finalmente, o Senado se volta para baixo porque não é um órgão de inovação, 

mas sim de equilíbrio, e, como é um órgão de equilíbrio, busca o solo, busca o chão, para 

equilibrar a Federação. Portanto, um órgão inova e o outro órgão equilibra. 
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Estrutura interna 
 
 Na análise da estrutura interna, a questão passa a ser a seguinte: como cada Casa 

do Congresso está internamente organizada? 

 De início, é possível dizer que a estruturação das Casas é similar. É verdade que 

cada uma das Casas tem suas peculiaridades, mas, no geral, o estudo de suas estruturas 

internas é comum, por conta das semelhanças existentes entre elas. 

 Tanto a Câmara quanto o Senado possuem uma estrutura interna decomposta 

em 4 (quatro) órgãos, a saber: 

I) Mesa; 

II) Comissões (a comissão pode ser permanente ou temporária, podendo a 

temporária ser especial, externa ou de inquérito); 

III) Serviços administrativos (ou serviços auxiliares); e 

IV) Polícia (ou guarda). 

ATENÇÃO! 

O plenário não é órgão da Casa, mas sim a reunião dos membros pertencentes à casa. 

 

Mesa 

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

do órgão que dirige os trabalhos da Casa. Assim, os trabalhos da Câmara são dirigidos 

por sua própria Mesa; os do Senado, por sua própria Mesa; e os do Congresso, quando 

reunido, também por sua própria mesa. 

 No que diz respeito à estrutura interna do Poder Legislativo, o aspecto com maior 

probabilidade de aparecer em provas é o que diz respeito à Mesa, especialmente à Mesa 

do Congresso. O art. 57, § 5º, da CF/88 assim dispõe: 
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“Art. 57, § 5º 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.” 

 

 De acordo, então, com o art. 57, § 5º, da CF/88, há 3 (três) Mesas: a da Câmara, 

a do Senado e a do Congresso. Cada uma das Mesas possui Presidente, 1º Vice-

Presidente e 2º Vice-Presidente (além de 4 Secretários e seus suplentes). 

O dispositivo em tela diz que a Mesa é composta, a partir da Presidência do 

Senado, por cargos equivalentes e alternados das Casas do Congresso Nacional. Isso 

significa que o Presidente da Mesa do Senado é o Presidente da Mesa do Congresso e 

que, como os demais cargos são preenchidos de forma equivalente e alternada, o 1º 

Vice da Mesa da Câmara é o 1º Vice da Mesa do Congresso, o 2º Vice da Mesa do Senado 

é o 2º Vice da Mesa do Congresso e assim por diante. 

A partir daí, surge uma questão que já foi levada ao STF em duas oportunidades: 

durante a licença do Presidente do Senado, quem ocupa a Presidência do Congresso é o 

Presidente da Câmara, o Vice-Presidente do Senado ou nem um nem outro? 

Não há dúvida de que, na licença do Presidente do Senado, quem ocupa a 

Presidência do próprio Senado é o Vice-Presidente do Senado. Porém, no Congresso, em 

caso de licença do Presidente do Senado, quem ocupa a Presidência do Congresso? Será 

o Presidente da Câmara? O Vice-Presidente do Senado? Note-se que essas duas 

autoridades nem mesmo compõem a Mesa do Congresso. 

Na verdade, em caso de licença do Presidente do Senado, quem ocupa a 

Presidência do Congresso é o 1º Vice-Presidente da Câmara, porque ele, como visto 

acima, é o 1º Vice-Presidente do Congresso. 
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E como são escolhidos os integrantes das Mesas das Casas do Congresso 

Nacional? Por meio de eleição realizada pela própria Casa Legislativa, para mandato de 

dois anos, conforme prevê o art. 57, § 4º, da CF/88: 

“Art. 57, § 4º, CF/88. 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. 

 Apesar da clareza do texto constitucional, o STF, na ADI 6524, julgada em 

14/12/2020, foi provocado a se manifestar sobre a possibilidade ou não de reeleição 

dos membros das Mesas das Casas do Congresso Nacional para o período 

imediatamente subsequente, tendo decidido, por maioria de votos, que, dentro de uma 

mesma legislatura (que é o intervalo de tempo de quatro anos correspondente ao 

mandato de Deputado Federal), é vedada essa reeleição, mas, se o período subsequente 

faz parte de outra legislatura, a reeleição é possível. 

 Porém, em relação às Mesas das Assembleias Legislativas (que são as Casas do 

Poder Legislativo estadual), o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal foi 

diferente. 

 Em setembro de 2021, ao julgar o mérito das ADIs 6706, 6707, 6709, 6710, 6720, 

6721, 6722 e 6684, o STF decidiu que o art. 57, § 4º, da CF/88 não é uma norma de 

observância obrigatória (portanto, não se submete à simetria), mas isso não significa 

que os Estados possuem autonomia para definir livremente se os membros das Mesas 

do Poder Legislativo podem se reeleger ilimitadamente para períodos sucessivos. 
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 Segundo decidiu o STF, tendo em vista que a república e a democracia exigem 

uma alternância no exercício do poder, não é possível permitir que os membros das 

Mesas das Assembleias Legislativas sejam reeleitos ilimitadamente de forma sucessiva, 

motivo pelo qual, independentemente de o art. 57, § 4º, da CF/88 ser ou não uma norma 

de observância obrigatória (e, conforme vimos, ele não é), é inconstitucional norma que 

permita reeleições sucessivas e ilimitadas para os cargos da Mesa do Poder Legislativo 

estadual. 

 Isso fica muito claro nas teses firmadas pela Corte nos julgamentos das referidas 

ações. 

 Por exemplo, nas ADIs 6720, 6721 e 6722, julgadas em 27/09/2021, as teses 

fixadas estabeleceram o seguinte: 

“1. O art. 57, § 4º, da CF, não é norma de reprodução obrigatória por parte dos 

Estados-membros. 

2. É inconstitucional a reeleição em número ilimitado, para mandatos consecutivos, 

dos membros das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas Estaduais para os 

mesmos cargos que ocupam, sendo-lhes permitida uma única recondução." 

(ADIs 6720, 6721 e 6722, Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 27/09/2021) 

 

 Já nas ADIs 6707, 6709, 6710 e 6684, julgadas em 21/09/2021, as teses fixadas 

tiveram a seguinte redação: 

“(i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve 

observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância 

independe de os mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura; 

(ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da 

mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão 

de direção, desde que em cargo distinto; e 

(iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a 

formação das Mesas das Assembleias Legislativas que foram eleitas após a publicação 

do acórdão da ADI 6.524, mantendo-se inalterados os atos anteriores.” 
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(ADIs 6707, 6709, 6710 e 6684, Pleno, Rel. Min. RICARO LEWANDOWSKI, Redator do 

acórdão Min. GILMAR MENDES, j. 21/09/2021) 

 

Comissões 

 As comissões estão previstas no art. 58 da CF/88: 

“Art. 58. 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. 

§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é 

assegurada, tanto quanto possível, a representação 

proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares 

que participam da respectiva Casa. 

§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua 

competência, cabe: 

I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma 

do regimento, a competência do Plenário, salvo se 

houver recurso de um décimo dos membros da Casa; 

II - realizar audiências públicas com entidades da 

sociedade civil;  

III - convocar Ministros de Estado para prestar 

informações sobre assuntos inerentes a suas 

atribuições; 

IV - receber petições, reclamações, representações ou 

queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das 

autoridades ou entidades públicas; 

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou 

cidadão; 
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VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, 

regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles 

emitir parecer. 

§ 3º 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. 

§ 4º Durante o recesso, haverá uma Comissão 

representativa do Congresso Nacional, eleita por suas 

Casas na última sessão ordinária do período legislativo, 

com atribuições definidas no regimento comum, cuja 

composição reproduzirá, quanto possível, a 

proporcionalidade da representação partidária.” 

 

 Como se pode inferir do dispositivo transcrito, as comissões podem ser 

permanentes ou temporárias, a depender de se estão sujeitas a prazo ou não. 

 Comissão permanente é também chamada de comissão temática, porque não 

está vinculada/sujeita a prazo algum, mas sim a temas. Na Câmara, são 16 as comissões 

permanentes, assim como no Senado (com algumas diferenças entre elas), 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, 

e, justamente por isso, é chamada de temporária. A comissão temporária pode ser 

especial, externa ou de inquérito. 
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 A comissão temporária especial é criada, no processo legislativo, em duas 

hipóteses (e há também outras hipóteses de constituição dessa comissão fora do 

processo legislativo), a saber: a) quando se tratar de proposta de emenda à Constituição 

(qualquer que seja a matéria, uma proposta de emenda à Constituição dá ensejo à 

criação de uma comissão especial); e b) quando o projeto de lei for afeto a mais de 3 

(três) comissões permanentes/temáticas, situação em que o projeto passará pelas 

comissões permanentes/temáticas por que tiver de passar e também pela comissão 

especial, em virtude da relevância que ele demonstra ter (por outro lado, se o projeto 

for afeto a até três comissões permanentes/temporárias, ele passará apenas por tais 

comissões). Em conclusão: proposta de emenda à Constituição já se presume relevante; 

e projeto de lei pode ou não ser relevante, a depender do caso (se for afeto a mais de 3 

comissões permanentes/temáticas, ele será considerado relevante e passará, também, 

por uma comissão especial). 

 Ainda, como observado, fora do processo legislativo, há outras hipóteses de 

constituição de comissões especiais, como é o caso do procedimento de impeachment, 

no qual há comissões especiais na Câmara (para emissão de parecer em relação à 

instauração ou não do processo) e no Senado (para a emissão de dois pareceres – de 

acordo com o que foi decidido pelo STF –, um quanto à instauração do processo e outro 

quanto ao julgamento do Presidente da República pela prática de crime de 

responsabilidade). 

 Além da comissão especial, há outras duas comissões temporárias, quais sejam, 

a externa e a de inquérito. 

 A comissão externa é criada em uma hipótese: para diligência externa à Casa. 

Nesse caso, há uma diligência investigatória (não há ainda uma CPI, mas apenas uma 

diligência externa à Casa), para a apuração de certos fatos, para a coleta de informações 

que podem impactar na atividade legislativa a ser desempenhada pela casa. 

 Por fim, há a comissão de inquérito, que é responsável pelo inquérito 

parlamentar. Assim como existe inquérito policial e inquérito civil, há inquérito 

parlamentar, que será estudado em momento futuro. 
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 A previsão constitucional das comissões das Casas Legislativas encontra-se no 

art. 58 da CF/88: 

“Art. 58. 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. 

§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é 

assegurada, tanto quanto possível, a representação 

proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares 

que participam da respectiva Casa. 

§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua 

competência, cabe: 

I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma 

do regimento, a competência do Plenário, salvo se 

houver recurso de um décimo dos membros da Casa; 

II - realizar audiências públicas com entidades da 

sociedade civil; 

III - convocar Ministros de Estado para prestar 

informações sobre assuntos inerentes a suas 

atribuições; 

IV - receber petições, reclamações, representações ou 

queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das 

autoridades ou entidades públicas; 

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou 

cidadão; 

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, 

regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles 

emitir parecer. 

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão 

poderes de investigação próprios das autoridades 

judiciais, além de outros previstos nos regimentos das 
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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. 

§ 4º Durante o recesso, haverá uma Comissão 

representativa do Congresso Nacional, eleita por suas 

Casas na última sessão ordinária do período legislativo, 

com atribuições definidas no regimento comum, cuja 

composição reproduzirá, quanto possível, a 

proporcionalidade da representação partidária.” 

 

 

Serviços administrativos 

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

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

 A atividade-fim da Casa é desempenhada pela mesa e pelas comissões 

(permanentes e temporárias). Já a atividade-meio é desenvolvida pelos serviços 

administrativos ou auxiliares, que são o “staff” administrativo, são todo o 

assessoramento da Casa Legislativa. 

 

Polícia 

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

interna do recinto, pela segurança interna da Casa Legislativa. Assim, a segurança 

interna da Câmara é de responsabilidade da Guarda da Câmara, assim como a segurança 

interna do Senado é de responsabilidade da Guarda do Senado. 
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 É por isso que essa polícia é chamada de polícia (ou guarda) legislativa. Assim 

como existe a guarda judiciária, também existe a guarda legislativa. 

FUNCIONAMENTO 

 Em relação ao funcionamento, é interessante lembrar que o Poder Legislativo 

desempenha 3 (três) atribuições precípuas. Não se fala aqui em funções (até porque a 

função principal do Legislativo é a função legislativa, sem prejuízo do desempenho de 

outras funções atípicas, especialmente a função administrativa). Aqui, a alusão é a 

atribuições, serão analisadas as atribuições precípuas que esse Poder desempenha no 

seu funcionamento. 

 Neste momento, além de se reportar às atribuições, estas serão indicadas, 

conceituadas e vinculadas, cada uma, a um tema importante, de modo a se permitir 

desenvolver os temas correlatos às atribuições do Poder Legislativo federal brasileiro. 

 Essas 3 atribuições precípuas do Legislativo federal são as seguintes: 

a) Atribuição representativa; 

b) Atribuição investigatória; e 

c) Atribuição legislativa. 

 Portanto, o Poder Legislativo, no seu funcionamento, desempenha, 

precipuamente, essas 3 atribuições. E cada uma dessas atribuições é vinculada a um 

tema específico. 

 

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

algumas situações, representar o Estado brasileiro. Portanto, em algumas si tuações, o 

Estado brasileiro tem representação por meio do Poder Legislativo federal. 
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 Há um grande tema que é especialmente alusivo a essa atribuição, qual seja, a 

incorporação dos tratados e convenções internacionais ao ordenamento normativo 

interno. 

 Como se sabe, quando o Poder Legislativo participa dessa incorporação de 

tratados e convenções internacionais ao ordenamento jurídico doméstico, ele aprova o 

tratado ou convenção, de modo que acaba por representar o Estado brasileiro, 

exercendo, assim, sua atribuição representativa. 

 

Atribuição investigatória 
 
 Significa que, em alguns casos, ao Poder Legislativo compete a investigação 

político-administrativa sobre alguns fatos, sobre algumas condutas. 

 O grande tema vinculado a essa atribuição é a comissão parlamentar de inquérito 

(CPI), a qual instaura, desenvolve e conclui o inquérito parlamentar, que é o modo pelo 

qual é formalizada essa atribuição investigatória. 

 

Atribuição legislativa 
 
 É a grande atribuição do Poder Legislativo, exercida não quando ele representa 

o Estado brasileiro ou investiga fatos, mas sim quando legisla (produz normas legais) 

sobre as mais diversas matérias. 

 No que respeita à atribuição legislativa, o grande tema a ela vinculado é o 

processo legislativo, não apenas no que que tange ao rito de produção das normas 

legais, mas também no que diz respeito às espécies normativas que podem ser 

produzidas. Tudo isso será objeto de tópicos próprios nesta aula. 
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Incorporação dos tratados e convenções internacionais 
ao ordenamento normativo brasileiro (atribuição 
representativa) 
 
 Inicialmente, é interessante observar que, qualquer que seja o formato que o 

tratado ou convenção tenha e qualquer que seja a matéria versada, a sua incorporação 

ao ordenamento interno terá a participação do Poder Legislativo. Essa participação 

poderá ser mais intensa ou menos intensa, mas sempre ocorrerá na incorporação de 

tratados e convenções internacionais à ordem jurídica brasileira. 

 Com a edição da EC 45/04, passou a haver dois ritos diferentes de incorporação 

de tratados e convenções internacionais, a depender da matéria (se de direitos humanos 

ou não). Portanto, a partir da referida emenda constitucional, passou a ser relevante 

saber se o tratado ou convenção internacional trata de direitos humanos ou não. 

 Nesse sentido, assim dispõe o art. 5º, § 3º, da CF/88 (introduzido pela EC  45/04): 

“Art. 5º, § 3º Os tratados e convenções internacionais 

sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada 

Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes às emendas constitucionais.” 

 

 Assim, o regime dos tratados e convenções internacionais sofreu relevante 

mudança a partir da entrada em vigor da EC 45/04. Vejamos. 

 Se o tratado foi incorporado à ordem jurídica brasileira antes da EC 45/04, o rito 

de sua incorporação segue (mais precisamente, seguiu) as normas do art. 49, I, e 84, VIII, 

da CF/88. 

Note que o art. 84, VIII, da CF/88 prevê uma atribuição do Presidente da 

República, qual seja, a de celebrar o tratado ou convenção. E a parte final desse 
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dispositivo remete ao art. 49, I, da CF/88, ao estabelecer que a celebração do 

tratado/convenção deve ser submetida à ratificação por parte do Congresso Nacional.  

“Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso 

Nacional: 

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 

atos internacionais que acarretem encargos ou 

compromissos gravosos ao patrimônio nacional; 

(...)” 

 

“Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 

República: 

(...) 

VIII - celebrar tratados, convenções e atos 

internacionais, sujeitos a referendo do Congresso 

Nacional; 

(...)” 

 

 O procedimento de incorporação do tratado ou convenção apresenta 3 (três) 

características que irão influenciar no estabelecimento do status normativo que esse 

diploma terá. 

 A primeira característica é que o tratado ou convenção será objeto de projeto de 

decreto legislativo, apreciado de acordo com as disposições dos regimentos internos do 

Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que aplicam a essa 

espécie normativa tramitação semelhante à dos projetos de lei. 

 Em segundo lugar, essa deliberação se dará em um único turno de votação. 

 E a terceira característica é que, para a aprovação do tratado ou convenção, 

basta maioria simples dos membros do Congresso Nacional, mesmo porque o quórum 

de aprovação exigido nas deliberações do Poder Legislativo é sempre o de maioria 

simples, exceto quando a própria Constituição estabelece expressamente um quórum 
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diferente. Logo, não havendo disposição constitucional em sentido diverso, a aprovação 

do tratado/convenção segue a regra geral, qual seja, a da exigência de maioria simples, 

nos termos do art. 47 da CF/88. 

“Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as 

deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão 

tomadas por maioria dos votos, presente a maioria 

absoluta de seus membros.” 

 

 Portanto, em relação a tratado/convenção anterior à EC 45/04, qualquer que 

fosse a matéria por ele versada, o seu rito de incorporação seguia as normas dos arts. 

47, 49, I, e 84, VIII, da CF/88, vistas acima. 

 A partir da EC 45/04, passou a haver a distinção entre tratados e convenções 

sobre direitos humanos e tratados e convenções sobre outras matérias não relativas a 

direitos humanos. 

 Assim, a partir daí, se o tratado/convenção for de uma matéria diversa de 

direitos humanos, o seu rito de incorporação permanecerá sendo o anterior, previsto 

nos arts. 47, 49, I, e 84, VIII, da CF/88, visto acima. 

 Porém, se o tratado/convenção for sobre direitos humanos e ratificado pelo 

Brasil após a EC 45/04, haverá a possibilidade da adoção do rito previsto no art. 5º, § 3º, 

da CF/88. 

 E a partir da leitura do art. 5º, § 3º, da CF/88, é possível notar 3 diferenças entre, 

de um lado, o rito de incorporação aplicável a tratados/convenções sobre direitos 

humanos posteriores à EC 45/04 e, de outro lado, o rito de incorporação aplicável aos 

tratados/convenções sobre qualquer matéria anteriores à EC 45/04 e aos 

tratados/convenções sobre matéria não relacionada com direitos humanos posteriores 

à EC 45/04. 

 Assim, no rito de aprovação dos tratados/convenções sobre direitos humanos 

posteriores à EC 45/04: 
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I) Não há falar em um único turno, havendo, na verdade, 4 (quatro) turnos, 

sendo 2 (dois) na Câmara e 2 (dois) no Senado; e 

II) Não há falar em maioria simples de aprovação, sendo a maioria, agora, de 

3/5. 

 

 Assim dispõe o art. 5º, § 3º, da CF/88: 

“Art. 5º, § 3º Os tratados e convenções internacionais 

sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada 

Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes às emendas constitucionais.” (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

 

 No caso de aprovação do tratado ou convenção nos termos do art. 5º, § 3º, da 

CF/88, o STF reconhece que o status do diploma não é legal nem supralegal, mas sim 

equivalente a emenda constitucional, cuidando-se, portanto, de um status normativo 

constitucional. 

 É necessário aprofundar o estudo do art. 5º, § 3º, da CF/88, com duas 

observações teóricas e duas observações pragmáticas. 

 Primeiramente, independentemente de se abordar o art. 5º, § 3º, da CF/88 em 

teoria ou na prática, note-se que esse dispositivo deixa claro que há participação do 

Poder Legislativo em qualquer situação de incorporação de tratados/convenções 

internacionais à ordem jurídica brasileira. Em qualquer caso, essa participação  existe, 

seja ela mais intensa ou menos intensa. Portanto, em qualquer caso de incorporação de 

tratado/convenção internacional, haverá o exercício da atribuição representativa pelo 

Poder Legislativo federal. 

 Teoricamente falando, o art. 5º, § 3º, da CF/88 traz duas ideias: 
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1) A intenção desse dispositivo é o deslocamento do protagonismo do processo 

legislativo de incorporação de tratados/convenções internacionais, tirando-o da 

Chefia do Poder Executivo e transferindo-o às casas do Poder Legislativo. Antes 

da edição da EC 45/04, o protagonismo do processo de incorporação de tratados 

e convenções internacionais pertencia ao Chefe do Poder Executivo, não se 

dando tanta importância ao Congresso Nacional, até porque o procedimento, no 

Legislativo, era mais simplificado. A partir da EC 45/04, há o deslocamento do 

protagonismo desse procedimento de incorporação da Chefia do Poder 

Executivo para as casas do Poder Legislativo, de modo que a Câmara dos 

Deputados e o Senado Federal, que eram coadjuvantes nesse rito, passaram a 

ser atores principais. 

2) O deslocamento do protagonismo apontado acima traz uma consequência clara, 

qual seja, a dificuldade em relação à denúncia do tratado/convenção. Sem tecer 

considerações sobre vedação de retrocesso, o fato é que, se o 

tratado/convenção foi incorporado com um rito, deverá ele ser extinto pelo 

mesmo rito. Logo, a denúncia deverá seguir o mesmo rito que foi adotado para 

a sua incorporação à ordem jurídica brasileira. Assim, se eventualmente for 

possível a denúncia do tratado (por não caracterizar retrocesso vedado), essa 

denúncia deverá seguir o rito que foi adotado na incorporação, exigindo-se, 

portanto, sessões em cada uma das Casas do Congresso Nacional, com dois 

turnos de votação em cada e maioria qualificada de 3/5 em todas as votações, 

para que a denúncia que extingue o tratado/convenção sobre direitos humanos 

venha a ser aprovada. 

 

 Essas, então, são as consequências, teoricamente falando, do art. 5, § 3º, da 

CF/88. 

 Na prática, há também duas consequências. E é aqui que surge a pergunta: quais 

são as consequências práticas de o tratado/convenção ser equivalente a emenda 

constitucional sem ser emenda constitucional? Note-se, a propósito, que o 

tratado/convenção sobre direitos humanos aprovado pelo rito do art. 5º, § 3º, da CF/88 
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NÃO É EMENDA À CONSTITUIÇÃO, mas apenas equivalente a ela, assim como, nos 

termos do art. 62 da CF/88, medida provisória não é lei, mas apenas tem força de lei, 

apenas equivale a lei. 

 Enfim, há duas consequências práticas, a saber: 

1) O tratado/convenção não será incorporado ao texto da Constituição, 

permanecendo fora do texto constitucional, com a advertência de que foi 

aprovado nos termos do art. 5º, § 3º, da CF/88. 

2) O tratado/convenção não terá numeração sequencial própria de emenda 

constitucional (embora esteja apartado do texto da Constituição e com a 

advertência de que o rito de incorporação foi o do art. 5º, § 3º, da CF/88). 

 

Como forma de comprovar a existência dessas duas consequências pragmáticas, 

podemos citar como exemplo o Tratado Internacional Sobre Direitos Humanos das 

Pessoas Com Deficiência, que foi incorporado (com observância do art. 5º, § 3º, da 

CF/88) pelo Decreto Legislativo 186/08 (e, mais à frente, deu ensejo à edição do Estatuto 

da Pessoa com Deficiência). Como se percebe, trata-se de um decreto legislativo, não 

possuindo numeração sequencial de emenda constitucional, além de não ter sido 

inserido no texto da Constituição. Porém, há, nele, uma advertência de que a sua 

incorporação à ordem jurídica brasileira se deu em conformidade com o art. 5º, § 3º, da 

CF/88, incluído pela EC 45/04. 

 Ainda, é importante registrar que, hoje, qualquer que seja a matéria versada pelo 

tratado ou convenção internacional (direitos humanos ou não), ele será incorporado ao 

ordenamento jurídico brasileiro sob a forma de decreto legislativo. Porém, se a matéria 

não for atinente a direitos humanos, esse decreto legislativo será aprovado com o rito 

dos arts. 47, 49, I, e 84, VIII, da CF/88; e, se a matéria for atinente a direitos humanos, 

esse decreto legislativo será aprovado com observância do rito do art. 5º, § 3º, da CF/88, 

que, como visto, foi inserido na CF/88 pela EC 45/04. 
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 Por fim, não se pode esquecer que, em virtude de toda essa diferença de 

tratamentos constitucionais conferidos aos tratados/convenções internacionais,  o STF 

passou a entender que esses diplomas apresentam uma tríplice hierarquia, a saber: 

I) Tratado/convenção internacional sobre temas diversos que não direitos 

humanos possui status infraconstitucional legal; 

II) Tratado/convenção internacional sobre direitos humanos incorporado sem 

observância do art. 5º, § 3º, da CF/88 possui status supralegal, tendo eficácia 

paralisante da legislação infraconstitucional que seja com ele conflitante; e 

III) Tratado/convenção internacional sobre direitos humanos incorporado com 

observância do art. 5º, § 3º, da CF/88 possui status constitucional. 

 

Comissão Parlamentar de Inquérito (atribuição 
investigatória) 
 
 A principal norma da Constituição sobre CPI é o art. 58, § 3º. 

“Art. 58, § 3º 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.” 
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 Aqui, será definido o que é CPI, serão analisados seus pressupostos e requisitos 

(lembrando que, em direito público, pressupostos e requisitos são coisas distintas: 

pressupostos são materiais e requisitos são formais) e os limites de atuação da CPI. 

 

Definição 

 A definição de CPI deve considerar a natureza do órgão e a natureza da função. 

 No que respeita à natureza do órgão, conforme visto, qualquer das Casas 

Legislativas é composta por quatro órgãos (mesa, comissão, serviço administrativo e 

polícia, podendo a comissão ser permanente ou temporária, existindo as comissões 

temporárias especial, externa e de inquérito), sendo a CPI uma comissão temporária 

(não se enquadra nos demais órgãos integrantes da casa legislativa). Como comissão 

temporária que é, a CPI se submete a prazo; e, cuidando-se de uma comissão de 

inquérito, a CPI tem a missão de instaurar, desenvolver e concluir o inquérito 

parlamentar. 

 Por outro lado, levando-se em consideração a natureza da função, é necessário 

ter em mente que o Poder Legislativo desempenha duas investigações: a investigação 

financeiro-orçamentária e a investigação político-administrativa. 

 A investigação financeiro-orçamentária é a que diz respeito às finanças e ao 

orçamento, e ela é feita com o auxílio do Tribunal de Contas. 

ATENÇÃO! 

Em nenhum momento a CF/88 diz que o Tribunal de Contas é órgão pertencente 

ao Poder Legislativo. O que a CF/88 diz é que o Tribunal de Contas auxilia o Poder 

Legislativo no controle externo das finanças públicas. Aliás, o Tribunal de Contas ocupa 

uma posição muito similar à do Ministério Público, dizendo alguns autores que se trata 

de órgão autônomo independente, enquanto outros dizem que é um órgão com elevado 

status constitucional e uma terceira corrente sustenta que (assim como o Ministério 
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Público) é quase um quarto Poder (ou seja, é um órgão que não está vinculado a nenhum 

outro Poder). 

 Já a investigação político-administrativa é a investigação que tem a ver com 

política e com administração, sendo ela feita pelo Poder Legislativo por intermédio da 

comissão parlamentar de inquérito (CPI). Veja-se que, aqui, por rigor técnico, não se 

pode falar “com o auxílio de”, mas sim “por intermédio de”, pois a CPI integra o Poder 

Legislativo (é uma longa manus do Poder Legislativo). 

 Assim, em relação à natureza da função, a CPI não desempenha investigação 

financeiro-orçamentária, mas sim investigação político-administrativa. 

 Combinando os dois critérios classificatórios (natureza do órgão e natureza da 

função), pode-se dizer que a CPI é uma comissão temporária (definição pela natureza 

do órgão) com atribuição para investigação político-administrativa (definição pela 

natureza da função). Essa é a melhor definição possível do que é CPI. 

 

Pressupostos da CPI 

 Pressupostos, como visto acima, são condições materiais para que a CPI venha a 

ser criada. 

 Os pressupostos da CPI referidos pela CF/88 são os seguintes, sendo um 

pressuposto substancial e um pressuposto temporal: 

a) prazo certo: é o pressuposto temporal. Para se constituir uma CPI, é necessário 

saber o seu prazo de duração. 

b) fato determinado: é o pressuposto substancial. Não se constitui uma CPI sem 

que ela se destine a investigar um fato certo. 

 

 Portanto, para que se instaure uma CPI, há duas condições impostas: que o fato 

seja certo e que o prazo de duração seja determinado. 
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 Aqui é importante saber que a jurisprudência do STF mitiga esses pressupostos 

da CPI. 

 Quanto ao pressuposto substancial, há atenuação por parte do STF, porque a 

CF/88 exige fato determinado, mas a Suprema Corte admite que a CPI seja instaurada 

para a apuração, também, de um fato conexo ao fato que acarretou a instauração da 

CPI. Assim, havendo conexão entre o fato e aquele que deu ensejo à criação da CPI, o 

STF vem aceitando a instauração de CPI para a apuração desse fato conexo. 

 Exemplo: a chamada CPI do narcotráfico tinha como fato determinado objeto da 

investigação o tráfico ilícito de drogas, e o STF aceitou que essa CPI investigasse, 

também, tráfico de armas, milícia e até grupos de extermínio. Estes últimos não eram 

os fatos que acarretaram a criação da CPI, mas eram conexos ao fato determinado que 

levou à instauração da comissão. 

 Portanto, o STF admite que a investigação realizada pela CPI ultrapasse o fato 

determinado que levou à sua instauração e alcance outros fatos, desde que haja 

alguma conexão entre eles. Nas palavras da Corte, “a Comissão Parlamentar de 

Inquérito poderá estender o âmbito de sua apuração a fatos ilícitos ou irregulares que, 

no curso do procedimento investigatório, se revelarem conexos à causa determinante da 

criação da comissão” (HC 100341/AM; Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA; 

Julgamento: 04/11/2010; Órgão Julgador: Tribunal Pleno). 

 Além disso, o STF admite atenuação do pressuposto temporal (prazo certo): a 

Corte admite que haja prorrogação do prazo da CPI, desde que ocorra dentro da 

mesma legislatura. 

 Aqui se torna necessário conhecer 4 (quatro) definições/conceituações técnicas: 

- LEGISLATURA é o intervalo de tempo de 4 (quatro) anos. Assim, Deputado tem 

mandato de uma legislatura, enquanto Senador tem mandato de duas legislaturas. 

- SESSÃO LEGISLATIVA é o intervalo de tempo de 1 (um) ano. Assim, cada legislatura é 

composta de 4 (quatro) sessões legislativas. 
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- PERÍODO LEGISLATIVO é o intervalo de tempo de 6 (seis) meses. Assim, cada sessão 

legislativa é composta por dois períodos legislativos, que, inclusive, são intermediados 

por dois recessos parlamentares. 

- SESSÃO é o intervalo de tempo de um dia em que as atividades parlamentares são 

desenvolvidas cotidianamente (sessão de terça-feira, sessão de quarta-feira, sessão de 

quinta-feira etc.). 

 

 Então, a prorrogação do prazo da CPI é possível, se ocorrer dentro de uma 

mesma legislatura. A prorrogação não pode ultrapassar o término da legislatura, até 

mesmo por uma questão pragmática, pois é possível que os parlamentares membros da 

comissão de inquérito não sejam reeleitos, o que acabaria prejudicando os trabalhos 

desenvolvidos. Portanto, prorrogação de CPI que ultrapasse a legislatura na qual foi 

criada é juridicamente impossível. 

 Essa mitigação do pressuposto temporal da CPI, com a admissão da prorrogação 

de sua duração (desde que dentro da mesma legislatura), decorre do art. 5º, § 2º, da Lei 

1.579/52, no qual se arrima o Supremo Tribunal Federal para formar sua jurisprudência 

sobre a questão. Nas palavras da Corte, “a locução "prazo certo", inscrita no § 3º do 

artigo 58 da Constituição, não impede prorrogações sucessivas dentro da legislatura, 

nos termos da Lei 1.579/52” (HC 71231, j. 05/05/1994). Nesse mesmo sentido, temos o 

HC 71261, julgado em 11/05/1994. 

“Art. 5º, § 2º, Lei 1.579/52 - A incumbência da Comissão 

Parlamentar de Inquérito termina com a sessão 

legislativa em que tiver sido outorgada, salvo 

deliberação da respectiva Câmara, prorrogando-a 

dentro da Legislatura em curso. 

 

 

 



 

 

Pá
gi

n
a3

0
 

Requisitos da CPI 

 Conforme já observado, requisito é condição formal. Veremos aqui as condições 

formais para a instauração de uma CPI. 

 Os requisitos da CPI são 3 (três), a saber: 

a) Requerimento de constituição: a constituição da CPI deve ser requerida por 

alguém que tenha legitimação para tanto. 

b) Inquérito parlamentar: instaurada a CPI, todo o trabalho se formaliza em um 

inquérito parlamentar. 

c) Relatório de investigação: concluído o inquérito parlamentar, é lavrado um 

relatório final, que, se for caso, será encaminhado ao Ministério Público, para 

que apure e denuncie crimes eventualmente descobertos no curso do 

procedimento. 

 

 O requerimento é o início da CPI, o inquérito é o meio da CPI e o relatório é o fim 

da CPI. 

 O relatório final é encaminhado ao MP, tecnicamente, como peça de informação, 

sendo possível que o MP, de posse dele e nele se baseando, deflagre a ação, requisite a 

instauração de algum procedimento com base no que foi apurado ou o arquive (assim 

como pode arquivar inquérito civil, o MP pode arquivar relatório de inquérito 

parlamentar). 

APROFUNDANDO O TEMA: CPI COMO DIREITO DAS MINORIAS 
Há direito das minorias parlamentares à investigação parlamentar? E o que 

essa questão (direito de investigação parlamentar conferido às minorias) tem a ver 

com CPI, especialmente no que tange ao tema do requerimento de constituição de 

uma CPI? 

Essa questão esbarra em algo maior: democracia. Veja-se que democracia, em 

um de seus aspectos, é o somatório de dois vetores, a saber: RESPEITO À VONTADE 

DA MAIORIA + RESPEITO AOS DIREITOS DA MINORIA. Ou seja, democracia não se 
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limita a voto e a quantidade (maioria), sendo também a tutela de valores 

fundamentais, inclusive, de valores das minorias. Minoria é algo tão caro à 

democracia que faz parte de seu conceito. 

Retomando: existe direito das minorias à investigação parlamentar? SIM, 

existe direito das minorias à investigação parlamentar. O que isso tem a ver com os 

requisitos de constituição de uma CPI? É que, de acordo com o STF, o requerimento 

de constituição de uma CPI não está sujeito à deliberação plenária, pois, se estivesse, 

as minorias jamais conseguiriam instaurar uma CPI, tendo em vista que o seu pedido 

nunca seria acolhido pelo plenário. 

Nesse diapasão, o que o STF diz é o seguinte: tendo em vista que minoria faz 

parte da definição de democracia e que o regime democrático tutela direitos das 

minorias, e não apenas da maioria, existe sim direito das minorias parlamentares a 

investigação. E esse direito se materializa pela ausência de deliberação plenária do 

requerimento de constituição da CPI, bastando que esse requerimento seja 

formulado nos termos do art. 58, § 3º, da CF/88 para que a comissão seja criada, 

inexistindo qualquer juízo de valor na criação dessa comissão. 

O que o art. 58, § 3º, da CF/88 exige é, apenas, que o requerimento seja 

subscrito por pelo menos 1/3 dos membros da Câmara, do Senado ou do Congresso 

Nacional para que a Câmara, o Senado ou o Congresso Nacional se vincule à 

constituição da CPI e, assim, não fique frustrado o direito da minoria parlamentar à 

investigação do fato político-administrativo. Em outras palavras: havendo 

requerimento subscrito por pelo menos 1/3 dos membros da Casa, há obrigação de 

instauração do inquérito parlamentar. 

“Art. 58. 

(...) 

§ 3º 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 
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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.” 

Aliás, o STF vem entendendo que essa vinculação é ainda maior. Note que, 

antes, a Corte entendia que a vinculação em tela era simples, bastando, para a 

instauração da CPI, que o requerimento de constituição fosse subscrito por pelo 

menos 1/3 dos membros da Casa respectiva. Hoje, porém, o STF entende que essa 

vinculação é dupla: a Casa está vinculada a constituir a CPI, assim como a constituir a 

CPI nos termos do pedido, não tendo a possibilidade de alterar o objeto constante do 

requerimento de constituição da comissão. Logo, além de o requerimento de 

constituição da CPI não estar sujeito à deliberação plenária, a esta deliberação 

também não se sujeita o objeto da CPI constante do requerimento de sua 

constituição. Em outras palavras: além de a Casa não ter a possibilidade de negar a 

criação da CPI, também não pode modificar o seu objeto e, assim, desnaturar essa 

investigação político-administrativa. Isso é garantia eficiente que o STF confere ao 

direito das minorias parlamentares à investigação político-administrativa. 

Além disso, outro detalhe bastante relevante deve ser sabido: uma vez 

apresentado o requerimento de constituição de CPI subscrito por pelo menos um 

terço dos membros da Casa, não é possível a retirada de nenhuma assinatura, sendo 

inevitável a criação da comissão. 

Nas palavras do STF, “a instauração de inquérito parlamentar, para viabilizar-

se no âmbito das Casas legislativas, está vinculada, unicamente, à satisfação de três 

(03) exigências definidas, de modo taxativo, no texto da Lei Fundamental da 

República: (1) subscrição do requerimento de constituição da CPI por, no mínimo, 1/3 

dos membros da Casa legislativa, (2) indicação de fato determinado a ser objeto da 

apuração legislativa e (3) temporariedade da comissão parlamentar de inquérito. 

Precedentes do Supremo Tribunal Federal: MS 24.831/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 

v.g.. O requisito constitucional concernente à observância de 1/3 (um terço), no 

mínimo, para criação de determinada CPI (CF, art. 58, § 3º), refere-se à subscrição 

do requerimento de instauração da investigação parlamentar, que traduz exigência 
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a ser aferida no momento em que protocolado o pedido junto à Mesa da Casa 

legislativa, tanto que, "depois de sua apresentação à Mesa", consoante prescreve o 

próprio Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 102, § 4º), não mais se 

revelará possível a retirada de qualquer assinatura. Preenchidos os requisitos 

constitucionais (CF, art. 58, § 3º), impõe-se a criação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito, que não depende, por isso mesmo, da vontade aquiescente da maioria 

legislativa. Atendidas tais exigências (CF, art. 58, § 3º), cumpre, ao Presidente da Casa 

legislativa, adotar os procedimentos subseqüentes e necessários à efetiva instalação 

da CPI, não se revestindo de legitimação constitucional o ato que busca submeter, ao 

Plenário da Casa legislativa, quer por intermédio de formulação de Questão de Ordem, 

quer mediante interposição de recurso ou utilização de qualquer outro meio 

regimental, a criação de qualquer comissão parlamentar de inquérito. A prerrogativa 

institucional de investigar, deferida ao Parlamento (especialmente aos grupos 

minoritários que atuam no âmbito dos corpos legislativos), não pode ser 

comprometida pelo bloco majoritário existente no Congresso Nacional, que não 

dispõe de qualquer parcela de poder para deslocar, para o Plenário das Casas 

legislativas, a decisão final sobre a efetiva criação de determinada CPI, sob pena de 

frustrar e nulificar, de modo inaceitável e arbitrário, o exercício, pelo Legislativo (e 

pelas minorias que o integram), do poder constitucional de fiscalizar e de investigar o 

comportamento dos órgãos, agentes e instituições do Estado, notadamente daqueles 

que se estruturam na esfera orgânica do Poder Executivo. A rejeição de ato de criação 

de Comissão Parlamentar de Inquérito, pelo Plenário da Câmara dos Deputados, ainda 

que por expressiva votação majoritária, proferida em sede de recurso interposto por 

Líder de partido político que compõe a maioria congressual, não tem o condão de 

justificar a frustração do direito de investigar que a própria Constituição da República 

outorga às minorias que atuam nas Casas do Congresso Nacional” (MS 26441/DF; 

Relator(a): Min. CELSO DE MELLO; Julgamento: 25/04/2007; Órgão Julgador: 

Tribunal Pleno). 

 

 



 

 

Pá
gi

n
a3

4
 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 
(CESPE – PGE/AM – 2016) Julgue o item que se segue, acerca do poder de auto-

organização atribuído aos estados-membros no âmbito da Federação brasileira. 

Dado o princípio majoritário adotado pela CF, pode a Constituição estadual prever 

que o pedido de criação de comissão parlamentar de inquérito efetuado por um terço 

dos deputados estaduais no âmbito da assembleia legislativa fique condicionado à 

vontade da maioria do plenário, que, se assim deliberar, poderá impedir a instalação 

da respectiva comissão. 

COMENTÁRIOS: 

Conforme visto nesta aula, a instalação de CPI é um direito das minorias. Assim, não 

pode ficar condicionada à aprovação do requerimento (formulado por 1/3 dos 

Parlamentares) pelo plenário da Casa Legislativa. 

GABARITO: ERRADO 

 

Limites da CPI 

 Aqui é pertinente abordar uma expressão contida no art. 58, § 3º, da CF/88: a 

CPI tem poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais. 

“Art. 58, § 3º 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.” 
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 Isso gera a seguinte pergunta: em um sistema acusatório, como é o caso do 

sistema brasileiro, autoridade judicial possui poder investigatório? NÃO. 

 Ora, o cerne do sistema acusatório processual penal é justamente a separação 

entre as pessoas incumbidas da acusação e do julgamento. Não necessariamente essa 

separação deve ser tão radical como ocorre no Brasil, em que não apenas as funções 

são separadas, como também os órgãos de acusação (Ministério Público) e de 

julgamento (Judiciário). É possível que seja um sistema acusatório mitigado, como o da 

Itália, onde há separação das funções, mas concentradas no mesmo órgão. 

 Portanto, seja o sistema acusatório puro ou impuro, pleno ou mitigado, há 

separação entre as figuras do acusador e do julgador, o que significa que a autoridade 

judicial não tem poder investigatório, até porque, se o tivesse, sua imparcialidade 

estaria completamente comprometida. Nesse diapasão, Hugo Nigro Mazzili diz que a 

ausência de intromissão do Judiciário na investigação criminal e na acusação penal é o 

primeiro fator de proteção das liberdades públicas, pois garante a imparcialidade do 

magistrado e, consequentemente, do julgamento que vier a ser proferido. 

 Por esse motivo, a expressão utilizada pelo art. 58, § 3º, da CF/88 carece da 

melhor técnica, já que autoridade judicial não possui poderes de investigação. 

 Como, então, entender a previsão do art. 58, § 3º, da CF/88? Ao prever que CPI 

possui poderes investigativos de autoridade judicial, o que a CF/88 quer dizer é que CPI 

pode atribuir caráter obrigatório, caráter cogente a seus atos, assim como também o 

pode fazer qualquer autoridade do Poder Judiciário. 

 Assim, os atos de uma CPI são cogentes, são obrigatórios. CPI não admoesta 

ninguém, e sim determina, à semelhança do que faz uma autoridade judicial. 

 Logo, ao prever que a CPI possui poderes de investigação próprios de 

autoridades judiciais (Juízes e Tribunais), a CF/88 não quer se referir a poderes para 

investigar, até porque órgãos jurisdicionais não possuem poderes investigatórios. O que 

a Constituição quer dizer aí é que a CPI tem a possibilidade jurídica de conferir 

obrigatoriedade aos atos praticados por ela, assim como fazem as autoridades judiciais. 
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 Fixada essa interpretação, pergunta-se: quais são os limites aos quais estão 

sujeitas quaisquer atividades imputadas a uma CPI? Alguns autores dizem que são dois, 

mas, na verdade, são três, a saber: limite de competência; limite de conteúdo; e limite 

de matéria. 

 Quanto ao limite de competência, a CPI está limitada à competência da Casa em 

que ela foi instituída, ela não pode ultrapassar a competência da Casa que deu ensejo à 

sua criação. Isso é importante especialmente quando se trabalha com CPIs estaduais ou 

municipais: ora, se uma Assembleia Legislativa ou uma Câmara Municipal cria uma CPI, 

é evidente que essa CPI não pode ultrapassar as competências atribuídas ao Estado ou 

ao Município respectivo e invadir competências de outras entidades da Federação, 

especialmente da União. 

 Quanto ao limite de conteúdo, esse limite tem a ver com o interesse público, 

significando o seguinte: CPI desempenha investigação político-administrativa, de modo 

que qualquer investigação dela deve ter a ver com política e com administração, casos 

que envolvem, ambos, interesse público. CPI não pode ser criada para investigar matéria 

de interesse meramente privado. Interesses privados poderão ser objeto de atuação de 

outros órgãos, mas não de CPI. Logo, o limite de conteúdo da CPI é o interesse público. 

 Por fim, há limite de matéria: CPI não pode investigar matéria reservada ao 

Poder Judiciário, o que, de acordo com o STF, recebeu o nome de princípio da reserva 

constitucional da jurisdição. CPI, então, não pode investigar matéria reservada pela 

Constituição ao Poder Judiciário. 

Isso repercute até na possibilidade de instituição de CPI para investigar o Poder 

Judiciário, o que se admite, mas exige seja feita a distinção entre ato jurisdicional e ato 

judiciário: ato jurisdicional é ato praticado pelo Poder Judiciário no exercício da sua 

função típica, que é a função jurisdicional (por exemplo, sentença, acórdão, despacho, 

decisão interlocutória etc.); e ato judiciário é o ato praticado pelo Poder Judiciário fora 

do exercício da função jurisdicional, ou seja, no exercício de funções atípicas (quando o 

Poder Judiciário desempenha anomalamente a função administrativa e pratica um ato, 

esse ato, tecnicamente, é um ato judiciário, mas não um ato jurisdicional, a exemplo do 

ato  que dá posse a um juiz). 
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Tendo em vista a diferenciação feita acima, é possível a constituição de uma CPI 

sobre o Poder Judiciário, mas não sobre atos jurisdicionais, e sim sobre atos judiciários, 

desde que por prazo certo e para apurar fato determinado, atendidos os requisitos de 

constituição da comissão. 

Atos jurisdicionais são imunes ao controle exercido por CPI, mesmo porque ato 

jurisdicional só está sujeito a controle interno do próprio Judiciário, seja por meio de 

recurso, seja por meio de ação autônoma de impugnação (como ação rescisória e 

revisão criminal). Já ato judiciário pode ser sindicado por CPI, pode sofrer controle 

externo por CPI, desde que presentes seus pressupostos e requisitos (por exemplo, se o 

Judiciário celebra um contrato lesivo ao interesse público, faz isso no exercício de sua 

função anômala administrativa, o que admite investigação por CPI). 

Nesse sentido, segundo já decidiu o STF, a instauração de CPI “não se mostra 

admissível para investigação pertinente às atribuições do Poder Judiciário, relativas a 

procedimento judicial compreendido na sua atividade-fim (processo de inventário)” (HC 

79441/DF; Relator(a): Min. OCTAVIO GALLOTTI; Julgamento: 24/11/1999; Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno). 

 Foi registrado acima que a CPI não pode praticar atos submetidos a reserva de 

jurisdição (os quais apenas podem ser praticados pelo Poder Judiciário, no exercício de 

sua função jurisdicional). E aí surge o questionamento: quais atos, então, pode a CPI 

praticar e quais lhe são vedados? Essas questões são respondidas pelo Supremo Tribunal 

Federal a cada caso concreto apreciado, de modo que a análise casuística de sua 

jurisprudência é essencial para bem conhecer o tema. Assim, trago a seguir um quadro 

esquematizando os atos que, segundo a Suprema Corte, ficam dentro ou fora do alcance 

da atuação de uma comissão parlamentar de inquérito, o que foi bem compilado pelo 

Ministro Celso de Mello no MS 33663 MC. Vejamos. 

CPI PODE CPI NÃO PODE (RESERVA DE 
JURISDIÇÃO) 

1) Quebrar sigilo fiscal; 1) Determinar busca e apreensão 

domiciliar (o que se aplica a 
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2) Quebrar sigilo bancário (OBS.: MP 

e Tribunal de Contas só podem 

quebrar se envolver verba 

pública); 

3) Quebrar sigilo de dados (inclusive 

de dados telefônicos); 

4) Ouvir investigados ou indiciados, 

respeitando o direito ao silêncio 

(não autoincriminação); 

5) Ouvir testemunhas, sob pena de 

condução coercitiva, respeitando 

o direito ao silêncio (não 

autoincriminação) e ao sigilo 

profissional. OBS.: o STF já decidiu 

que esposa de investigado não 

pode se eximir de depor como 

testemunha perante CPI pelo 

simples fato de ser cônjuge do 

investigado, mas não fica ela 

obrigada a prestar o compromisso 

de dizer a verdade (as demais 

testemunhas se submetem a esse 

compromisso); 

6) Convocar Ministros de Estado; 

7) Determinar a realização de 

diligências (como perícias e 

exames); 

8) Tomar depoimento de qualquer 

autoridade; 

9) Requisitar de órgãos públicos 

informações e documentos de 

qualquer espaço resguardado 

pela inviolabilidade, como 

escritórios de empresas); 

2) Determinar interceptação 

telefônica; 

3) Expedir ordem de prisão, salvo em 

caso de flagrante delito (ex.: falso 

testemunho perante a própria 

CPI); 

4) 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); 

5) Quebrar segredo de justiça. 
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qualquer natureza (inclusive 

sigilosos); 

10) Realizar “inspeções” 

presencialmente. 

 

 Em relação à oitiva os investigados, surge a seguinte questão: o investigado 

convocado para ser ouvido pode escolher não comparecer? 

 Isso foi debatido no HC 171438, julgado em 28/05/2019 pela Segunda Turma do 

Supremo Tribunal Federal. No caso a votação terminou com placar de empatado em 

2x2, tendo os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello entendido pela facultatividade 

do comparecimento e os Ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia, pela sua 

obrigatoriedade. 

 Como o julgamento restou empatado, teve de ser adotada a posição mais 

favorável ao paciente do habeas corpus. 

 Veja que, no caso, todos os Ministros votantes concordaram que, ocorrendo o 

comparecimento do investigado perante a CPI, ficam a ele assegurados os direitos: 

a) ao silêncio; 

b) à assistência de advogado; 

c) de não prestar compromisso de dizer a verdade; e 

d) de não sofrer constrangimentos (físicos ou morais) em virtude do exercício dos 

direitos mencionados acima. 

 

A divergência verificada foi tão somente em relação à possibilidade (ou não) de 

a CPI determinar a condução coercitiva do investigado acaso ele não compareça quando 

convocado. E a corrente contrária a essa medida (Gilmar Mendes e Celso de Mello) 

invocou como fundamento o entendimento firmado pelo STF na ADPF 395, na qual a 

Suprema Corte decidiu que, no processo penal, não se pode determinar a condução 

coercitiva do investigado ou do réu para interrogatório. 
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Assim, a Segunda Turma do STF, ao julgar o HC 171438, em 28/05/2019, 

transformou a compulsoriedade do comparecimento do investigado para ser ouvido por 

CPI em facultatividade. E, em 05/06/2019, essa decisão foi estendida, 

monocraticamente pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, a outros investigados. 

Portanto, CPI pode ouvir testemunhas e investigados, porém, apenas as 

testemunhas podem ser conduzidas coercitivamente se deixarem de comparecer. Essa 

condução coercitiva, no entanto, é feita através do Poder Judiciário, pois o art. 3º da Lei 

1.579/52 (a Lei das CPIs) estabelece que as intimações dos indiciados e das testemunhas 

devem ser feitas de acordo com o disposto na legislação penal (caput) e que, caso a 

testemunha deixe de comparecer sem motivo justificado, a sua intimação será solicitada 

pela CPI ao juízo criminal do local em que se encontre, devendo ser seguido o 

procedimento previsto, para tal situação, no Código de Processo Penal, segundo o qual 

(art. 218), a condução coercitiva é determinada por um juiz e realizada pela autoridade 

policial ou por oficial de justiça. 

“Art. 3º, Lei 1.579/52. Indiciados e testemunhas serão 

intimados de acordo com as prescrições estabelecidas 

na legislação penal. 

§ 1º Em caso de não comparecimento da testemunha 

sem motivo justificado, a sua intimação será solicitada 

ao juiz criminal da localidade em que resida ou se 

encontre, nos termos dos arts. 218 e 219 do Decreto-Lei 

no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo 

Penal. 

§ 2º O depoente poderá fazer-se acompanhar de 

advogado, ainda que em reunião secreta.” 

 

“Art. 218, CPP. Se, regularmente intimada, a 

testemunha deixar de comparecer sem motivo 

justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial 

a sua apresentação ou determinar seja conduzida por 
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oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força 

pública. 

 

Art. 219, CPP. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa 

a multa prevista no art. 453, sem prejuízo do processo 

penal por crime de desobediência, e condená-la ao 

pagamento das custas da diligência.” 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 
(VUNESP – Procurador do Município de São José dos Campos/SP – 2017) Assinale a 

alternativa correta a respeito das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs). 

a) São comissões destinadas a investigar fato certo, a serem instaladas por tempo 

indeterminado, mas devendo ser extintas com o término da respectiva legislatura. 

b) Serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou 

separadamente, mediante requerimento de pelo menos dois terços de seus 

respectivos membros. 

c) De acordo com o que estabelece a Constituição Federal, não poderão ser criadas 

mais de uma CPI para apuração de um mesmo fato. 

d) Possuem poderes próprios das autoridades judiciais, podendo, inclusive, 

determinar quebra de sigilos bancário, fiscal e de dados. 

e) Têm competência para requerer a quebra de registros telefônicos pretéritos, 

determinar a interceptação telefônica de investigados e a busca e apreensão 

domiciliar. 

COMENTÁRIOS: 

Todas as hipóteses ventiladas nas assertivas acima foram abordadas, acima, nesta 

aula. É possível perceber que as questões de concurso podem misturar diversos 

aspectos sobre o tema, desde os requisitos e pressupostos para sua instituição até os 

atos que se lhe facultam praticar. 

GABARITO: D 
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PROCESSO LEGISLATIVO 

 Esse tema é tratado, na Constituição Federal, nos arts. 61 a 69. 

 Aqui, primeiramente, será analisado o procedimento legislativo (que é a causa 

ou o antecedente) e, depois, as espécies normativas (que é o efeito ou o consequente). 

 O procedimento legislativo é composto, basicamente, por 3 fases, subdivididas 

em 6 atos. Vejamos: 

1) Fase INTRODUTÓRIA: compreende a iniciativa. 

2) Fase CONSTITUTIVA: compreende os atos de deliberação, votação e 

sanção/veto. 

3) Fase COMPLEMENTAR: compreende os atos de promulgação e publicação. 

 

Primeiramente, é necessário fazer duas observações. 

Como visto em aula anterior, o momento inicial da vigência de uma lei (o 

momento da conversão do projeto em lei) é a sanção ou a derrubada (rejeição) do veto, 

conforme se pode extrair do art. 66, §§ 1º e 7º, da CF/88. 

Além disso, é necessário ter em mente que o procedimento que será visto aqui 

é o procedimento legislativo ordinário, isto é, aquele empregado para a produção de 

leis ordinárias. 

Há, por outro lado, alguns procedimentos legislativos especiais (são aqueles que 

fogem do padrão do procedimento legislativo ordinário, basicamente por conta da 

ausência de alguma das fases que compõem o procedimento ordinário), aplicáveis a 

determinadas espécies normativas, como é o caso, por exemplo, do procedimento de 

elaboração de emenda constitucional, que não tem sanção (a CF/88 exclui do crivo do 

Chefe do Executivo qualquer apreciação quanto à sanção da proposta); e do 

procedimento de elaboração de medida provisória, que não tem prévia apreciação e 

deliberação pelo Congresso Nacional (qualquer discussão que ocorra no Parlamento não 
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é prévia à vigência da norma, mas apenas posterior ao início da produção de efeitos pela 

medida provisória) 

 

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: 

a) iniciativa GERAL; e 

b) iniciativa RESERVADA. 

 

 A iniciativa geral é a iniciativa para toda e qualquer matéria, ressalvadas as 

matérias sob reserva, as quais são objeto da iniciativa reservada. 

 A esse respeito, é necessário ter CUIDADO com o art. 61, caput, da CF/88, que 

traz um erro grosseiro, dispondo o seguinte: 

“Art. 61. 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.” 

 

 Repita-se: é preciso ter muito CUIDADO com esse dispositivo, porque ele se 

refere a todos os órgãos/pessoas que têm iniciativa legislativa, sem, porém, especificar 

quais deles são titulares de iniciativa reservada e quais deles são titulares de iniciativa 
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geral. E muitas questões de provas de concursos são elaboradas com foco nesse 

equívoco desse dispositivo constitucional. 

 Para evitar qualquer erro em provas, foram feitos destaques no dispositivo 

transcrito acima (nas expressões “membro”, “Comissão”, “Câmara dos Deputados”, 

“Senado Federal”, “Congresso Nacional”, “Presidente da República”, “cidadãos”). É que, 

por interpretação sistemática da CF/88, todas os órgãos/pessoas destacados são 

titulares de iniciativa GERAL. Por outro lado, os órgãos/pessoas que não foram 

destacados são titulares apenas de iniciativa RESERVADA. Inclusive, há uma autoridade 

federal que passou a ter iniciativa reservada a partir da EC 80/2014 e não é mencionada 

no art. 61 da CF/88: o Defensor Público Geral Federal, que, por interpretação de outros 

dispositivos da Constituição, possui legitimidade para iniciar o processo legislativo sobre 

determinados temas. 

 As normas que trazem iniciativa reservada são as seguintes: 

1) Presidente da República (é a única autoridade que é titular das duas iniciativas, 

isto é, tanto de iniciativa reservada quanto de iniciativa geral, em relação à qual 

ele concorre com os demais titulares de iniciativa legislativa geral): arts. 40, § 14, 

61, § 1º, e 165, incs. I a III; 

2) Supremo Tribunal Federal: arts. 93 (Estatuto da Magistratura) e 96, inc. II 

(organização interna do próprio tribunal); 

3) Tribunais Superiores: art. 96, inc. II (cargos, organização interna dos tribunais 

superiores); 

4) Tribunais de Justiça dos Estados: art. 96, II (cargos, organização judiciária, 

organização e composição do Tribunal, remuneração) 

5) Tribunal de Contas da União: arts. 73 (estende ao TCU normas aplicáveis ao STF 

e aos Tribunais superiores, e, como essas Cortes têm iniciativa legislativa sobre 

determinados temas, isso também alcança o TCU) e 96, inc. II; 

6) Ministério Público: arts. 127, § 2º, e 128, § 5º (em relação a isso, é necessário 

observar que muitos autores dizem que, formalmente, o MP não tem 

tratamento de Poder, mas que, materialmente, ele tem características de Poder. 

Por exemplo, quanto a não ser um Poder formalmente, a CF/88, em seu art. 2º, 



 

 

Pá
gi

n
a4

5
 

não o prevê entre os Poderes; porém, a CF/88 dá ao MP características materiais 

de Poder, como autonomia financeira, autonomia administrativa, autonomia 

funcional, possibilidade de escolha de seu próprio chefe, possibilidade de 

impeachment que envolva o MP, iniciativa legislativa reservada ao Procurador-

Geral da República e aos Procuradores-Gerais de Justiça); 

7) Defensoria Pública: art. 134, § 4° (essa norma é novidade, decorrendo da EC 

80/2014, sendo essa iniciativa exercida pelo Defensor Geral Federal, que, 

conforme apontado acima, é uma autoridade com iniciativa legislativa que não 

está citada no art. 61, caput, da CF/88, o que leva à conclusão de que o rol trazido 

por esse dispositivo não é taxativo, mas exemplificativo. Enfim, hoje, matérias 

que tenham a ver com estrutura, funcionamento e garantias dos membros da 

Defensoria Pública são de iniciativa reservada de seu chefe, e não do Chefe do 

Executivo, o que aproxima ainda mais a Defensoria Pública do Ministério 

Público); 

8) Câmara dos Deputados e Senado Federal: arts. 51, inc. IV, e 52, inc. XIII 

(CUIDADO! Essa iniciativa não é a iniciativa geral, pois a iniciativa geral é de 

membro ou Comissão da Câmara ou do Senado, enquanto, aqui, a iniciativa 

reservada é da própria Câmara ou do próprio Senado, agindo através da 

respectiva Mesa); 

9) Congresso Nacional: art. 8º, § 3º, do ADCT (aqui, também não se trata de 

membro ou Comissão do Congresso Nacional, mas sim da sua Mesa). 

 

 Assim, se, em prova, você se deparar com alguma questão sobre iniciativa 

legislativa, o que eu aconselho é que, primeiramente, analise se a matéria é de iniciativa 

reservada, caso em que apenas o titular da matéria pode oferecer o projeto, sob pena 

de inconstitucionalidade formal na origem. E, se a matéria não for de iniciativa 

reservada, será objeto de iniciativa geral, podendo, nesse caso, ser proposta (APENAS) 

por qualquer cidadão, pelo Presidente da República ou por qualquer membro ou 

comissão do Congresso Nacional ou de qualquer de suas Casas. 
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 Por exemplo, imaginemos o seguinte caso: uma lei foi fruto de projeto 

apresentado por um tribunal superior descriminalizando o uso de drogas, sendo que, no 

dia seguinte, uma lei de iniciativa não especificada voltou a tratar o uso de drogas como 

crime. Nesse caso, houve abolitio criminis ou não? Em outras palavras, a primeira lei é 

constitucional? Ela revogou de modo válido a Lei de Drogas que então vigorava? 

 Note-se que, nos termos do art. 61, caput, da CF/88, os tribunais superiores têm 

iniciativa legislativa. Porém, conforme visto acima, esse dispositivo constitucional não 

traça distinção entre os titulares de iniciativa geral e os titulares de iniciativa reservada, 

diferenciação essa que ficou a cargo da doutrina, a qual, realizando interpretação 

sistemática, definiu que apenas têm iniciativa geral o Presidente da República, qualquer 

cidadão, e qualquer membro ou comissão do Congresso Nacional ou de qualquer de 

suas Casas. Já os tribunais superiores têm apenas iniciativa RESERVADA (tão somente 

sobre as matérias indicadas nos arts. 93 e 96, II, da CF/88), e matéria penal não se 

enquadra em qualquer dos dispositivos que tratam de iniciativa reservada, sendo, 

portanto, matéria de iniciativa geral. Logo, a primeira lei é formalmente 

inconstitucional, vício esse que, segundo o STF, não se convalida nem mesmo pela 

sanção do Chefe do Executivo, pois inconstitucionalidade é nulidade e nulidade não se 

convalida (a Súmula 5/STF está superada, portanto). Assim sendo, a primeira lei não 

revogou validamente a Lei de Drogas, de modo que não houve abolitio criminis. 

 Portanto, a sanção do projeto de lei pelo Poder Executivo não convalida eventual 

vício de iniciativa. Nesse sentido, o STF, analisando a validade de norma do Estado do 

Amapá, decidiu que “o sancionamento tácito do Governador do Estado do Amapá em 

exercício ao projeto que resultou na Lei estadual 751/03 não tem o condão de convalidar 

o vício de iniciativa originário” (ADI 3627/AP; Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI; 

Julgamento: 06/11/2014; Órgão Julgador: Tribunal Pleno). 

 Ainda quanto à iniciativa, é necessário fazer mais uma observação. Foi visto que, 

nos termos do art. 73 da CF/88, o TCU possui iniciativa legislativa para determinados 

temas, dentre os quais, sua organização e funcionamento. Ocorre que o Supremo 

Tribunal Federal, no bojo da ADI 4643, que disse respeito a uma norma do Estado do Rio 

de Janeiro e foi julgada em 15/05/2019, decidiu, acertadamente, que isso também se 
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aplica, no âmbito dos Estados-membros, aos Tribunais de Contas Estaduais, por força do 

que dispõem os arts. 73, caput, 96, II, d”, e 75, caput, da CF/88, que consubstancia um 

princípio extensível expresso. 

 Nas palavras da Corte, “a Lei Complementar 142/2011 do Estado do Rio de 

Janeiro, de origem parlamentar, ao alterar diversos dispositivos da Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, contrariou o disposto nos artigos 73, 75 

e 96, II, d, da Constituição Federal, por dispor sobre forma de atuação, competências, 

garantias, deveres e organização do Tribunal de Contas estadual, matéria de iniciativa 

legislativa privativa daquela Corte. (...) As Cortes de Contas do país, conforme 

reconhecido pela Constituição de 1988 e por esta Suprema Corte, gozam das 

prerrogativas da autonomia e do autogoverno, o que inclui, essencialmente, a 

iniciativa privativa para instaurar processo legislativo que pretenda alterar sua 

organização e funcionamento, como resulta da interpretação lógico-sistemática dos 

artigos 73, 75 e 96, II, d, da Constituição Federal”. 

“Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por 

nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro 

próprio de pessoal e jurisdição em todo o território 

nacional, exercendo, no que couber, as atribuições 

previstas no art. 96.” 

 

“Art. 96. Compete privativamente: 

(...) 

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 

Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder 

Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169: 

(...) 

d) a alteração da organização e da divisão judiciárias; 

(...)” 
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“Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-

se, no que couber, à organização, composição e 

fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do 

Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de 

Contas dos Municípios. 

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão 

sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão 

integrados por sete Conselheiros.” 

 

Portanto, segundo a CF/88 e o Supremo Tribunal Federal (ADI 4643), apenas o 

próprio Tribunal de Contas (tanto o da União quanto o Estadual) tem iniciativa para 

proposições legislativas que disciplinem sua organização e funcionamento, sendo 

inconstitucional norma de iniciativa parlamentar sobre esse tema. 

E esse entendimento também foi adotado na ADI 5323, julgada em 11/04/2019, 

na qual o STF afirmou que “na linha da jurisprudência pacífica e reiterada do Supremo 

Tribunal Federal, estende-se aos Tribunais de Contas, como corolário das prerrogativas 

de independência e autonomia asseguradas às Cortes de Contas pela Lei Maior do país 

(arts. 73 e 75), a reserva de iniciativa para deflagrar o processo legislativo que tenha por 

objeto alterar a sua organização ou o seu funcionamento (art. 96, II, da Constituição da 

República). A promulgação de emenda a constituição estadual não constitui meio apto 

para contornar a cláusula de iniciativa reservada, que se impõe seja diante do texto 

original seja do resultante de emenda. (...) O art. 75, caput, da Constituição da 

República contempla comando expresso de espelhamento obrigatório, nos Estados, no 

Distrito Federal e nos Municípios, do modelo nela estabelecido de controle externo da 

higidez contábil, financeira e orçamentária dos atos administrativos, sendo 

materialmente inconstitucional a norma de regência da organização ou funcionamento 

de Tribunal de Contas estadual divorciada do modelo federal de controle externo das 

contas públicas”. 

 Conforme ficou claro nesse precedente, temas que são reservados à iniciativa 

legislativa do Tribunal de Contas não podem ser tratados no texto da Constituição do 
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Estado (seja o texto original ou o resultante de emenda), pois, se isso ocorrer, haverá 

usurpação da prerrogativa da Corte de Contas para deflagrar o processo legislativo 

nesses casos, já que esse órgão não foi contemplado com a iniciativa para propostas de 

emenda à Constituição. 

Isso, inclusive, alcança o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que deve 

ser disciplinado por lei de iniciativa do Tribunal de Contas respectivo, conforme decidiu 

o Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI 5117, julgada em 13/12/2019. Nesse 

precedente, a Suprema Corte afirmou, inclusive, que, como a carreira dos Procuradores 

de Contas não está disciplinada na Constituição Federal (tendo apenas a previsão de sua 

existência e de algumas prerrogativas nos arts. 73, §2º, I, e 130 da Carta Magna), ela 

deve ser tratada por meio de lei de iniciativa do próprio Tribunal de Contas, não 

podendo ser objeto de tratamento na Constituição, tendo em vista que o Tribunal de 

Contas não possui iniciativa para proposta de emenda à Constituição, de modo que a 

veiculação da matéria em norma de natureza constitucional representaria subtrair da 

Corte de Contas sua prerrogativa de apresentar projetos de lei sobre seu 

funcionamento, organização e estruturação. 

Nas palavras do STF, “os procuradores de contas integram os quadros dos 

respectivos Tribunais de Contas, estes sim dotados de poder de autogoverno, 

consubstanciado na prerrogativa de fazer instaurar o processo legislativo concernente à 

sua organização, à sua estruturação interna, à definição do seu quadro de pessoal e à 

criação dos cargos respectivos. (...) A Constituição Federal fixa o número de Ministros do 

Tribunal de Contas da União (artigo 73, caput) e de Conselheiros dos Tribunais de Contas 

dos Estados e do Distrito Federal (artigo 75, parágrafo único), mas nada diz a respeito 

do quantitativo dos procuradores de contas, de forma que a matéria se insere na esfera 

de autogoverno das Cortes de Contas (artigo 73, caput, c/c o artigo 96, II, b, da 

Constituição Federal). (...) A iniciativa do processo legislativo relativo à fixação do 

número dos procuradores de contas compete privativamente aos respectivos Tribunais 

de Contas. (...) A inserção nos textos constitucionais estaduais de matérias cuja 

veiculação por lei se submeteria à reserva de iniciativa de órgãos de quaisquer dos 

Poderes e do Ministério Público, mormente daqueles que não podem propor emendas 

constitucionais, lhes subtrai a possibilidade de manifestação e tolhe suas prerrogativas 
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institucionais, caracterizando burla à formatação constitucional da separação dos 

Poderes. (...) In casu, o constituinte derivado decorrente, ao fixar o número de 

procuradores de contas estaduais no artigo 73, caput, da Constituição do Estado do 

Ceará, com a redação dada pela Emenda Constitucional estadual 77/2013, cerceou a 

prerrogativa do Tribunal de Contas estadual de deflagrar o processo legislativo relativo 

à definição do seu quadro de pessoal e à criação dos cargos respectivos, em ofensa ao 

disposto nos artigos 73, caput, in fine, e 75, caput, c/c o artigo 96, II, b, da Constituição 

Federal”. 

Em resumo: no que diz respeito ao Tribunal de Contas Estadual, a  Constituição 

do Estado deve tão somente reproduzir, por simetria, o tratamento dado pela CF/88 ao 

Tribunal de Contas de União e as previsões específicas da Carta Magna sobre os 

Tribunais de Contas Estaduais. Tudo aquilo que não houver sido disciplinado na CF/88 

acerca da organização, estrutura e funcionamento dos Tribunais de Contas (tanto os dos 

Estados quanto o da União) deve ser disciplinado por lei (infraconstitucional) de 

iniciativa da própria Corte de Contas. 

É necessário, agora, tratar de outras três questões importantes para provas, 

uma sobre iniciativa geral, outra sobre iniciativa reservada e, depois, uma sobre ambas.  

Vejamos quais são elas para, em seguida, analisa-las. 

 Quanto à iniciativa geral, note-se que a CF/88, em seu art. 61, caput, confere 

iniciativa geral aos cidadãos, de onde nasce o instituto da iniciativa popular. Pergunta-

se: essa iniciativa, é sabido, refere-se a leis. Mas também existe iniciativa popular para 

propostas de emenda à Constituição? Existe participação popular no processo de 

reforma constitucional ou não? 

 Quanto à iniciativa reservada, imagine-se que há um projeto de lei de iniciativa 

reservada do Chefe do Executivo. Pode haver emenda parlamentar a esse projeto ou 

não? Note-se que admitir emenda parlamentar, nesse caso, seria como permitir que a 

vontade do Chefe do Executivo seja usurpada por uma pessoa a quem a CF/88 não 

conferiu a iniciativa do procedimento (já que a iniciativa, aí, é reservada ao Chefe do 

Executivo); e, por outro lado, não admitir emenda parlamentar seria como dizer que o 

Legislativo, aí, é um partícipe amorfo do processo legislativo, um partícipe que não 
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poderia manifestar a sua vontade, cabendo-lhe, tão somente, a função de mero 

carimbador (em verdadeira contramão ao sistema de freios e contrapesos). Então, 

pergunta-se: essa emenda parlamentar é possível ou não? 

 Finalmente, a terceira questão, relativa tanto à iniciativa geral quanto à iniciativa 

reservada, é a seguinte: no âmbito dessas duas espécies de iniciativa, qual é a regra 

aplicável em plano estadual e em plano municipal? Essa matéria se sujeita à simetria ou 

não? Estados e Municípios podem inovar em relação a isso? 

 A questão sobre iniciativa geral será tratada no momento do estudo das espécies 

normativas, mais precisamente, quando da análise da espécie emenda à Constituição. 

Esse questionamento foi feito porque o art. 60, I, II e III, da CF/88, ao se referir a emenda 

à Constituição não faz menção a cidadãos e porque a CF/88 (art. 61, § 2º), quando faz 

alusão à iniciativa popular, não fala em proposta de emenda, mas em projeto de lei.  

 Já em relação à questão sobre iniciativa reservada (possibilidade ou não de 

emenda parlamentar a projetos de iniciativa reservada), imagine-se o seguinte: o Chefe 

do Executivo propõe projeto de lei sobre servidor público federal para conceder 

aumento de remuneração, com base no art. 61, § 1º, II, “a” e “c”, da CF/88, e, para isso, 

direciona recursos orçamentários. O Parlamento, por sua vez, faz uma emenda ao 

projeto, para direcionar a verba à criação de novos cargos no serviço público federal, 

sem conceder o aumento previsto e sem aumentar a despesa inicialmente prevista. Isso 

é possível? SIM. É possível emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa reservada, 

desde que atendidas duas condições, uma implícita e outra explícita. A condição 

implícita é a pertinência temática, isto é, a emenda tem de versar sobre o mesmo tema 

do projeto original, para que se evite o contrabando legislativo (expressão já utilizada 

pelo STF, que significa a inserção de emenda parlamentar sobre matéria estranha ao 

projeto). A condição explícita é o não aumento da despesa prevista no projeto original 

(art. 63, I, da CF/88), justamente porque não compete ao Legislativo criar despesa em 

orçamento cuja gestão não lhe compete. 

“Art. 63, CF/88. Não será admitido aumento da despesa 

prevista: 
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I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da 

República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º; 

II - nos projetos sobre organização dos serviços 

administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.” 

 

 No exemplo dado, o assunto tratado pela emenda parlamentar é o mesmo 

(servidor público) e não houve aumento de despesa, de modo que a emenda é 

admissível. Com isso, o Poder Legislativo não se limita a ser mero carimbador de projeto 

e nem se torna usurpador da vontade de outro Poder. 

 Isso, inclusive, encontra-se pacificado na jurisprudência do STF, segundo o qual, 

“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; Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO; Julgamento: 23/08/2019; Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno). 

 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, co nforme 

consta da tabela abaixo, nos termos do que dispõem os §§ 3º, 4º e 6º do art. 166 da 

CF/88. 

EMENDAS PARLAMENTARES EM PROJETOS DE LEI RELATIVOS AO 
ORÇAMENTO: REQUISITOS PARA QUE POSSAM ACARRETAR 

AUMENTO DE DESPESA 
Projeto de LOA ou projeto de lei 
que modifique a LOA (art. 166, 

§ 3º, CF/88) 

Projeto de LDO (art. 166, § 4º, 
CF/88) 
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1) A emenda deve ser compatível 

com o PPA e com a LDO; 

2) A emenda deve indicar os 

recursos necessários para fazer 

frente ao aumento de despesa 

que acarreta; 

3) 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. 

1) A emenda deve ser compatível 

com o PPA. 

 

“Art. 166, CF/88. Os projetos de lei relativos ao plano 

plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento 

anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas 

duas Casas do Congresso Nacional, na forma do 

regimento comum. 

(...) 

§ 2º As emendas serão apresentadas na Comissão mista, 

que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma 

regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso 

Nacional. 

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual 

ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser 

aprovadas caso: 

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei 

de diretrizes orçamentárias; 

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas 

os provenientes de anulação de despesa, excluídas as 

que incidam sobre: 

a) dotações para pessoal e seus encargos; 
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b) serviço da dívida; 

c) transferências tributárias constitucionais para 

Estados, Municípios e Distrito Federal; ou 

III - sejam relacionadas: 

a) com a correção de erros ou omissões; ou 

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 

§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes 

orçamentárias não poderão ser aprovadas quando 

incompatíveis com o plano plurianual. 

§ 5º O Presidente da República poderá enviar 

mensagem ao Congresso Nacional para propor 

modificação nos projetos a que se refere este artigo 

enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da 

parte cuja alteração é proposta. 

§ 6º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes 

orçamentárias e do orçamento anual serão enviados 

pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, 

nos termos da lei complementar a que se refere o art. 

165, § 9º. 

(...)” 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 
(CESPE – PGE/SE – 2017) Em determinado estado, o governador enviou à assembleia 

legislativa um projeto de lei sobre a criação de cargos na administração direta 

estadual, bem como sobre a remuneração desses cargos. Os parlamentares 

apresentaram emendas a esse projeto, e seu conteúdo foi posteriormente 

sancionado pelo governador. 

Nessa situação hipotética, a lei originada será considerada 

a) formalmente constitucional, desde que as emendas não tenham gerado aumento 

de despesa. 
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b) formalmente constitucional, desde que, caso tenha havido emendas 

incrementadoras do dispêndio, elas tenham indicado as fontes de seus recursos. 

c) inconstitucional, por vício de iniciativa. 

d) formalmente inconstitucional, pois as referidas emendas parlamentares são 

inadmissíveis. 

e) formalmente constitucional, pois a sanção do governador acarretou a convalidação 

das referidas emendas. 

COMENTÁRIOS: 

Conforme visto acima, em projeto de lei de iniciativa reservada (que é o caso tratado 

no enunciado da questão), é possível haver emenda parlamentar, desde que tenha 

pertinência temática e não acarrete aumento de despesa. 

GABARITO: A 

 

 Por sua vez, 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, ou seja, as normas gerais sobre processo legislativo previstas na CF/88 são 

de observância obrigatória pelos Estados e Municípios. Note que, aqui, trata-se, apenas, 

das normas GERAIS sobre processo legislativo, dentre as quais se encontram 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). 

 Nas palavras da Corte, “a iniciativa das leis que estabeleçam as atribuições dos 

órgãos pertencentes à estrutura administrativa da respectiva unidade federativa 

compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz dos artigos 61, § 1º, II, e; e 84, 

VI, a, da Constituição Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos 
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demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria.” (ADI 4704/DF; Relator(a): 

Min. LUIZ FUX; Julgamento: 21/03/2019; Órgão Julgador: Tribunal Pleno). 

 Da mesma forma, na ADI 4223, julgada em 13/03/2020, o Supremo Tribunal 

Federal, na linha de sua jurisprudência, julgou inconstitucionais normas das Constituição 

do Estado de São Paulo que atribuíam ao Governador do Estado a iniciativa de projetos 

de leis que dispusessem sobre cartórios extrajudiciais e sua criação, alteração ou 

supressão. Segundo a Suprema Corte, esse tema diz respeito à organização judiciária, 

de modo que, nos termos do art. 96, II, “d”, da CF/88, é de iniciativa privativa do 

respectivo Tribunal de Justiça. 

 E, segundo entendeu o STF, atribuir a iniciativa legislativa nesse caso ao Chefe do 

Executivo, além de inobservar o modelo geral de processo legislativo estabelecido na 

Constituição Federal, fere os arts. 2º (que prevê a separação dos Poderes) e 236, §1º 

(que atribui ao Poder Judiciário a fiscalização dos serviços notariais e registrais), ambos 

da CF/88. 

ATENÇÃO! 

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 o qual, 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,  previsão 

essa que se aplica apenas aos Territórios e a mais nenhum âmbito, de modo que, por 

exemplo, matéria tributária não é de iniciativa privativa nos Estados e nos Municípios). 

Todas as demais normas sobre iniciativa (seja ela geral ou reservada) é norma geral de 

processo legislativo. 

Conforme decidiu o STF na ADI 2464, julgada em 11/04/2007, “não ofende o art. 

61, § 1º, II, b da Constituição Federal lei oriunda de projeto elaborado na Assembléia 

Legislativa estadual que trate sobre matéria tributária, uma vez que a aplicação deste 
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dispositivo está circunscrita às iniciativas privativas do Chefe do Poder Executivo Federal 

na órbita exclusiva dos territórios federais”. 

 Por fim, é importante registrar que, 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). 

 Nas palavras da Corte, “a ampliação da reserva de lei complementar, para além 

daquelas hipóteses demandadas no texto constitucional, portanto, restringe 

indevidamente o arranjo democrático-representativo desenhado pela Constituição 

Federal, ao permitir que Legislador estadual crie, por meio do exercício do seu poder 

constituinte decorrente, óbices procedimentais – como é o quórum qualificado – para a 

discussão de matérias estranhas ao seu interesse ou cujo processo legislativo, pelo seu 

objeto, deva ser mais célere ou responsivo aos ânimos populares. (...) In casu, são 

inconstitucionais os dispositivos ora impugnados, que demandam edição de lei 

complementar para o tratamento (i) do regime jurídico único dos servidores estaduais e 

diretrizes para a elaboração de planos de carreira; (ii) da organização da Polícia Militar 

e do Corpo de Bombeiros Militar e do regime jurídico de seus servidores; (iii) da 

organização do sistema estadual de educação; e (iv) do plebiscito e do referendo – 

matérias para as quais a Constituição Federal não demandou tal espécie normativa” 

(ADI 5003/SC; Relator(a): Min. LUIZ FUX; Julgamento: 05/12/2019; Órgão Julgador: 

Tribunal Pleno). 

 

 

Fase constitutiva 

 
 A fase constitutiva é formada por: 

a) deliberação; 
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b) votação; e 

c) sanção/veto. 

 

 A deliberação é a DISCUSSÃO, enquanto a votação é o ESCRUTÍNIO. Assim, o ato 

que sujeita a propositura legislativa a discussão é chamado de deliberação, enquanto o 

ato que sujeita a propositura legislativa a escrutínio é chamado de votação. OBS.:  

“propositura legislativa” é expressão genérica que engloba tanto projeto de lei quanto 

proposta de emenda constitucional, sendo empregada pelos regimentos internos da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

 Aqui, é importante verificar duas coisas, uma teórica e outra prática. 

 A primeira delas diz respeito à seguinte observação: maioria e quórum não são 

sinônimos, embora muitos autores brasileiros assim os tratem. Embora no Brasil não 

haja distinção doutrinária, a doutrina germânica faz essa diferenciação, que se deve 

saber, pois maioria se aplica a determinado ato e quórum se aplica a outro ato. 

 Quórum é o número mínimo para que a sessão seja instalada, sendo invariável 

e estando previsto na Constituição Federal, mais precisamente, no seu art. 47, parte 

final: 

“Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, 

as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão 

tomadas por maioria dos votos, presente a maioria 

absoluta de seus membros.” 

 

 Maioria, nesse dispositivo, não é maioria em sentido jurídico, mas maioria em 

sentido matemático. CUIDADO! Maioria não é o mesmo que metade mais um, até 

porque, se fosse, não seria possível aplicar esse conceito a um número ímpar de 

membros. Na verdade, maioria é o primeiro número inteiro após a metade (esse é o 

significado de maioria em sentido matemático). Mais: quando a CF/88 exige maioria 

absoluta dos membros, significa o primeiro número inteiro após a metade do número 



 

 

Pá
gi

n
a5

9
 

de membros da Casa (e não o primeiro número inteiro após a metade do número de 

presentes na sessão). 

 Assim, na Câmara, o quórum é de 257 Deputados, enquanto, no Senado, o 

quórum é de 41 Senadores. 

 Maioria, por sua vez, é o número mínimo para que a matéria seja aprovada. 

Quando se fala em maioria, portanto, a sessão já foi iniciada (logo, havia quórum para 

isso), passando a questão a ser aprovar ou não a matéria. Essa maioria pode variar, a 

depender do tipo de propositura submetida a deliberação. 

 A maioria pode ser simples ou qualificada (e esta última pode ser absoluta; de 

2/3; ou de 3/5). 

 A maioria simples é a regra, como previsto no art. 47 da CF/88 (transcrito acima). 

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

lei complementar. 

“Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por 

maioria absoluta.” 

 

 A maioria qualificada de 2/3 é prevista para a suspensão de imunidades 

parlamentares (art. 53, § 8º, CF/88). 

“Art. 53, § 8º As imunidades de Deputados ou Senadores 

subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser 

suspensas mediante o voto de dois terços dos membros 

da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do 

recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis 

com a execução da medida.” 

 

 A maioria qualificada de 3/5, por sua vez, é prevista para propostas de emenda 

constitucional (art. 60, § 2º, CF/88). 
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“Art. 60, § 2º A proposta será discutida e votada em 

cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 

considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três 

quintos dos votos dos respectivos membros.” 

 

 A maioria simples (ou relativa) é o primeiro número inteiro após a metade, 

tomando-se como referência o número de membros presentes na sessão. Assim, a 

depender do número de membros presentes, varia a maioria. 

 A maioria qualificada, por sua vez, é o primeiro número inteiro após a metade 

dos MEMBROS do órgão (no caso de maioria qualificada absoluta) ou outra fração 

calculada sobre o número de MEMBROS do órgão (como as maiorias qualificadas de 2/3 

e de 3/5). Percebe-se, assim, que a maioria qualificada é calculada sobre o número de 

membros do órgão, e não sobre o número de presentes. 

Vejamos alguns exemplos hipotéticos: 

I) Na Câmara, que possui 513 membros, estão presentes, na sessão, 300 membros. 

Há quórum suficiente, sendo a sessão instalada. Nesse caso, se for apreciado 

projeto de lei ordinária, serão necessários 151 votos, que é a maioria dos 300 

presentes. No, entanto, se o projeto apreciado for de lei complementar, serão 

necessários 257 votos, que correspondem ao primeiro número inteiro após a 

metade dos membros. 

II) No Senado, que possui 81 membros, estão presentes, na sessão, 50 membros. 

Nesse caso, há quórum, que é de 41 membros. Se estiver em votação projeto de 

lei ordinária, serão necessários 26 votos, que é a maioria dos presentes. Mas, se 

for apreciado projeto de lei complementar, serão necessários 41 votos, que 

correspondem ao primeiro número inteiro após a metade dos membros. 
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 Então, quórum é conceito ligado a deliberação (porque só se inaugura a 

deliberação se presente o quórum exigido), enquanto maioria é conceito ligado a 

votação (porque só se aprova a matéria em votação se a maioria exigida for atingida). 

Lembre-se, ainda, que, durante a votação, é possível que ocorram emendas 

parlamentares, as quais podem ser de qualquer espécie, inclusive, substitutivas. 

Substitutivo nada mais é do que emenda parlamentar integral ou total, não 

inaugurando outro processo legislativo (até porque, se substitutivo inaugurasse outro 

processo legislativo, nenhum processo jamais seria concluído, sendo sempre objeto de 

emendas). Portanto, substitutivo é emenda (emenda total, mas é emenda) e, como tal, 

pode ser aprovada durante o processo legislativo, não consubstanciando a inauguração 

de um novo processo legislativo, e deve, como emenda que é, respeitar as condições de 

pertinência temática e não aumento de despesa se o projeto for de iniciativa reservada. 

APROFUNDANDO O TEMA: APRESENTAÇÃO DE EMENDAS NO 
PROCESSO LEGISLATIVO 

Se, na deliberação, não houver concordância entre a Casa iniciadora e a Casa 

revisora, qual vontade prevalece? A da Casa iniciadora ou a da Casa revisora? 

Prevalece a vontade da Casa iniciadora em qualquer situação. 

Veja que o consenso entre a Casa iniciadora e a Casa revisora pode ocorrer em 

duas situações: I) quando, havendo apresentação de emenda por algum Parlamentar 

na Casa revisora, esta não aprova a emenda, concordando com o projeto original; ou 

II) quando a Casa iniciadora aprova a emenda aprovada pela Casa revisora. Nesses 

dois casos, não há predomínio da vontade de uma sobre a da outra. Só nasce o 

dissenso quando a Casa revisora aprova uma emenda com que a Casa iniciadora não 

concorda. Nesse caso, o que deve fazer a Casa iniciadora? Devolver à Casa revisora 

para que verifique o não consentimento ou remeter à sanção do Presidente da 

República? A Constituição, ao disciplinar a questão, prevê que o projeto deve retornar 

à Casa iniciadora se houver emenda na Casa revisora, mas não determina que, após 

isso, seja ele novamente remetido à Casa revisora. Logo, após o retorno à Casa 

iniciadora, o destino do projeto é ser submetido à sanção ou veto do Presidente da 

República. Isso decorre dos arts. 65 e 66, caput, da CF/88: 
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“Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será 

revisto pela outra, em um só turno de discussão e 

votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa 

revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. 

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à 

Casa iniciadora. 

 

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação 

enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, 

aquiescendo, o sancionará. 

(...)” 

Note que, no bicameralismo, a Casa revisora costuma ser o Senado, salvo nos 

casos em que a proposta é iniciada justamente pelo próprio Senado. E é assim que 

ocorre no processo legislativo brasileiro, conforme se infere do art. 64, caput, da 

CF/88: 

“Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de 

iniciativa do Presidente da República, do Supremo 

Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início 

na Câmara dos Deputados.” 

Por fim, sobre o tema, é interessante observar que o art. 5º, LXXVIII, da CF/88 

prevê a duração razoável do processo e tem 3 equívocos graves, sendo um deles 

relacionado com a questão aqui tratada. Os equívocos são os seguintes: 

1) O dispositivo confunde proporcionalidade com razoabilidade (ele chama de 

razoável o que ele mesmo entende como proporcional), conforme já 

observado em aula anterior. 

2) O dispositivo confunde o tempo razoável com o tempo menor (pois há 

referência a celeridade do processo), sendo que nem sempre o tempo 

razoável é o tempo menor, podendo ser o tempo maior, a depender do caso 

(por exemplo, em um processo criminal, a produção de provas é mais 

aprofundada, de modo que o tempo razoável é um tempo maior, ao menos 

maior do que o que se verifica em um processo civil) 
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3) O dispositivo apenas se refere ao âmbito judicial e administrativo, deixando 

de se referir ao processo legislativo. Ocorre, porém, que também há duração 

razoável no processo legislativo, e tanto é assim que, em caso de dissenso 

entre as Casas, prevalece a vontade da Casa iniciadora, evidenciando que, 

também no processo legislativo, deve-se observar um tempo razoável de 

duração. 

 

 Agora, é necessário analisar sanção e veto. 

 Sanção é concordância, enquanto veto é discordância. Concordância e 

discordância de quem em relação a que? Do Chefe do Poder Executivo em relação a um 

projeto de lei (como visto, não há sanção nem veto em relação a proposta de emenda à 

Constituição). 

 Assim, se o Chefe do Executivo concorda, ele sanciona e converte o projeto de 

lei em lei; se o Chefe do Executivo discorda, ele veta e evita a conversão do projeto de 

lei em lei. A propósito, o veto, registre-se, 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. 

“Art. 66, § 2º O veto parcial somente abrangerá texto 

integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.” 

 

 Relembrando: o termo inicial de vigência (que é o momento da conversão do 

projeto de lei em lei) é a sanção ou a rejeição do veto (§§ 1º e 7º do art. 66 da CF/88, 

analisados em aula anterior). 

 Além disso, observe-se o seguinte: o veto admite duas classificações, ambas 

extraídas dos art. 66, § 1º, da CF/88, que dispõe o seguinte: 

“Art. 66, § 1º Se o Presidente da República considerar o 

projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou 
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contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou 

parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da 

data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta 

e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os 

motivos do veto.” 

 

 Esse dispositivo permite duas classificações do veto, uma levando em conta o 

critério formal e outra levando em conta o critério material. 

 Pelo critério formal, o veto pode ser total ou parcial, pois a CF/88 permite que o 

projeto seja vetado no todo (veto que abrange todo o projeto) ou em parte (veto que 

abrange apenas uma parte do projeto, podendo ser um artigo, um parágrafo, um inciso 

ou, no mínimo, uma alínea). 

 Já pelo critério material, o veto pode ser jurídico ou político. O veto jurídico é o 

veto por inconstitucionalidade (que é motivo jurídico), enquanto o veto político é o veto 

por conta de contrariedade ao interesse público (que é motivo político). O veto jurídico 

é uma hipótese de controle de constitucionalidade político preventivo  (é político 

porque é feito pelo Chefe do Executivo, órgão estranho ao Poder Judiciário, e é 

preventivo porque é feito antes da vigência da norma, quando o que se tem é ainda um 

mero projeto). 

 O veto admite, portanto, duas classificações: uma material e outra formal. 

 Se houver veto, este será submetido à Câmara e ao Senado, que, em sessão 

conjunta, poderão derrubá-lo pelo voto da maioria absoluta. Sendo o veto derrubado, 

não mais haverá a fase de sanção do projeto, sendo ele encaminhado diretamente para 

a promulgação pelo Presidente da República. Tudo isso (e mais) está disciplinado nos §§ 

4º a 7º do art. 66 da CF/88. 

“Art. 66. 

(...) 
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§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro 

de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo 

ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos 

Deputados e Senadores. 

§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, 

para promulgação, ao Presidente da República. 

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no 

§ 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão 

imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua 

votação final. 

§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e 

oito horas pelo Presidente da República, nos casos dos § 

3º e § 5º, o Presidente do Senado a promulgará, e, se 

este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-

Presidente do Senado fazê-lo.” 

 

 Por fim, é necessário registrar que 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. 

“Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação 

enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, 

aquiescendo, o sancionará. 

§ 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, 

no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao 

interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no 

prazo de quinze dias úteis, contados da data do 

recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito 

horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do 

veto. 
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§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de 

artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. 

§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do 

Presidente da República importará sanção. 

(...)” 

 

 Em relação a isso, houve uma curiosa situação apreciada pelo STF nas ADPFs 714, 

715 e 718 (julgadas em 17/02/2021), que foi a seguinte: o Presidente da República vetou 

apenas parcialmente um determinado projeto de lei, e, em relação ao restante houve o 

decurso do prazo constitucional (de 15 dias úteis) para sua manifestação acerca da 

sanção ou veto, ou seja, houve a sanção tácita nessa parte. Depois de já decorrido esse 

prazo, o Presidente da República, alegando que houve um erro no primeiro veto, 

publicou nova mensagem de veto, abrangendo mais disposições do projeto de lei (que, 

a essa altura, já havia se tornado lei, tendo em vista o esgotamento do prazo 

constitucional para a deliberação do Poder Executivo sobre a proposição legislativa).  

 O Supremo Tribunal Federal, analisando a situação, decidiu que não pode o 

Chefe do Poder Executivo alegar arrependimento, erro ou incorreção para renovar a 

etapa de sanção ou veto do processo legislativo, especialmente porque, nesse caso, o 

novo veto teve como objeto uma lei já existente, e não um simples projeto de lei. Trata-

se de uma situação tão absurda, que fez com que a Corte admitisse o ajuizamento de 

ADPF contra veto, excepcionando sua tradicional jurisprudência que não admite o 

manejo dessa ação nessa hipótese, conforme vimos ao estudarmos o tema do controle 

de constitucionalidade. 

 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  

(lembrando que as espécies normativas elencadas no art. 59 da CF/88 ainda serão 

objeto de estudo em tópico próprio nesta aula): 
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a) Emendas à Constituição (conforme disciplinado na CF/88, a única participação 

possível do Chefe do Executivo no procedimento de aprovação de emenda à 

Constituição é a iniciativa); 

b) Leis delegadas (como a lei delegada é elaborada diretamente pelo Presidente da 

República e a CF/88 veda que o Legislativo faça alterações nela, não há sentido 

exigir sanção ou veto do Chefe do Executivo) 

c) Decretos legislativos e resoluções (como são atos por meio dos quais o 

Congresso Nacional e suas Casas exercem suas competências 

exclusivas/privativas, não há espaço para participação do Chefe do Executivo); e 

d) Conversão de medidas provisórias sem alteração de conteúdo  (nesse caso, a 

norma terá sido elaborada pelo próprio Presidente da República e seu conteúdo 

não terá sofrido modificação, de modo que se torna desnecessária a sanção ou 

veto do Chefe do Executivo). 

 

Fase complementar 

 
 A fase complementar é composta por promulgação e por publicação. 

 Promulgação é o ato que atesta a existência da lei (a qual já existe desde a 

sanção ou a rejeição ao veto). 

 Já a publicação é o ato que torna público o teor da lei (a lei já existe e sua 

existência já foi atestada, sendo, agora, dada ciência ao público de que a lei existe e de 

qual é o seu conteúdo, permitindo-se, com isso, a instauração da ficção jurídica de que 

terceiros têm conhecimento do teor da lei). 

 Como visto, o termo inicial da vigência é a conversão do projeto em lei. E qual é 

o termo inicial da eficácia da lei? É, no mínimo, a publicação. Como assim? É que, se 

houver vacatio legis, o termo inicial da eficácia será o fim da vacatio legis; mas, se não 

houver vacatio legis, o termo inicial da eficácia será a publicação. 
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COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 
(VUNESP – PGM/São José dos Campos – 2017) Assinale a alternativa correta a 

respeito da deliberação executiva no processo legislativo. 

a) Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a sanção presidencial tem 

o efeito de convalidar vício formal subjetivo de iniciativa no projeto de lei. 

b) O ato legislativo que resolve definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 

nacional dispensa a sanção presidencial. 

c)  O veto caracteriza-se por ser sempre expresso, mas nem sempre precisa ser 

motivado, que se dá no caso de veto político, no qual há evidente contrariedade ao 

interesse público. 

d) Na hipótese de o veto ser derrubado pelo Congresso Nacional, o projeto será 

enviado ao Presidente da República que terá a obrigação de sancioná-lo e promulgá-

lo no prazo de 48 horas. 

e) O veto pode ser total ou parcial, podendo este se dar sobre texto integral de artigo, 

parágrafo, inciso, alínea ou palavra. 

COMENTÁRIOS: 

a) Foi visto, nesta aula, que a sanção não convalida vício de iniciativa, estando 

superada a Súmula 5/STF. 

b) Nos termos do art. 49, I, da CF/88, esses tratados, acordos e atos internacionais são 

resolvidos por meio de decreto legislativo, que é editado pelo Congresso Nacional e 

não exige sanção do Poder Executivo. 

c)  O veto é sempre expresso e motivado. 

d) No caso de derrubada do veto, não há mais oportunidade para sanção do 

Presidente da República. A este caberá apenas promulgar a lei no prazo de 48 horas, 

conforme visto acima nesta aula. 

e) Conforme analisado anteriormente, veto não pode incidir sobre uma palavra 

isolada, devendo ter como objeto, no mínimo, o texto integral de uma alínea. 

GABARITO: B 
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ESPÉCIES NORMATIVAS 

 O estudo desse tema consiste na análise aprofundada do art. 59 da CF/88. Esse 

artigo possui 7 (sete) incisos, os quais trazem 7 (sete) espécies normativas, isto é, 7 (sete) 

produtos do procedimento legislativo. 

“Art. 59. O processo legislativo compreende a 

elaboração de: 

I - emendas à Constituição; 

II - leis complementares; 

III - leis ordinárias; 

IV - leis delegadas; 

V - medidas provisórias; 

VI - decretos legislativos; 

VII - resoluções. 

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a 

elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.” 

 

 Note-se, inicialmente, que as espécies normativas são as consequências, são os 

produtos do procedimento legislativo. 

 Já neste momento preambular, surge o seguinte questionamento: A 

ENUMERAÇÃO DO ART. 59 DA CF/88 É EXEMPLIFICATIVA OU TAXATIVA? Se se 

entender que ela é taxativa, significará que só existem, no ordenamento brasileiro, 7 

(sete) espécies normativas; porém, se se entender que ela é exemplificativa, significará 

que existem, principalmente, as 7 (sete) espécies normativas indicadas no art. 59 da 

CF/88, mas que é possível reconhecer a existência de outras espécies normativas além 

delas. 

 O STF já analisou essa questão: discutia-se a Resolução CNJ nº 7/2005, que punha 

fim ao nepotismo no âmbito do Poder Judiciário, muito semelhante à Resolução CNMP 

nº 1/2005, que pôs fim ao nepotismo no âmbito do Ministério Público. Enfim, essa 

resolução foi levada à apreciação do STF por meio da ADC nº 12, tendo o acórdão nela 



 

 

Pá
gi

n
a7

0
 

proferido dado origem à Súmula Vinculante nº 13, que pôs fim ao nepotismo em todo o 

poder público, não apenas em relação ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, mas 

também em relação ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas. 

 Assim, na ADC 12, o STF decidiu que a enumeração de espécies normativas 

contida no art. 59 da CF/88 é meramente exemplificativa, não é taxativa/exaustiva, 

porque, no mínimo, além das 7 (sete) espécies nele mencionadas, é necessário incluir 

as resoluções do CNJ e do CNMP (as quais não se enquadram dentre as resoluções 

mencionadas no inciso VII, pois estas últimas se referem às resoluções das Casas 

Legislativas). 

 Mas qual foi a causa e qual foi o efeito disso? 

 A causa foi que o STF, na ADC 12, reconheceu ao CNJ e ao CNMP o chamado 

“poder normativo primário”, que é o poder de produzir normas jurídicas em primeiro 

nível, imediatamente abaixo da Constituição (com fundamento de validade direto na 

Constituição, sem necessidade de haver uma norma intermediadora). A consequência 

é que resoluções feitas pelo CNJ e pelo CNPM, à semelhança do que ocorre com as sete 

espécies mencionadas pelo art. 59 da CF/88, estão sujeitas a controle de 

constitucionalidade e podem ser declaradas inconstitucionais pelo STF, caso 

contrariem a Constituição sob o ângulo formal, sob o ângulo material ou sob ambos os 

ângulos. 

 A ADC 12 foi julgada procedente, reconhecendo-se a validade de todas as 

resoluções questionadas, o que, obviamente, apenas foi possível porque tais normas se 

encontram sujeitas ao controle de constitucionalidade. 

 

 

Emendas constitucionais 

 

 Quanto às emendas constitucionais, há o seguinte questionamento: existe 

iniciativa popular de proposta de emenda à Constituição? 
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 Note-se que 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 

 Há, nesse caso, uma lacuna ou um silêncio eloquente? Se se entender que se 

trata de um silêncio eloquente, não será possível colmatar essa omissão para admitir 

PEC de iniciativa popular. Por outro lado, se for entendido que é caso de lacuna técnica, 

estará caracterizada uma atividade culposa do constituinte, sendo possível uma 

analogia para admitir PEC de iniciativa popular (analogia essa com base nos arts. 60, I, II 

e III, e 61, § 2º, todos da CF/88). 

 Há, sobre o tema, uma controvérsia doutrinária. 

 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 (se ele quisesse prever essa possibilidade de legitimidade para 

propositura de PEC, teria feito isso de forma expressa), de modo que a analogia se 

mostra juridicamente impossível. A PEC, portanto, só pode ter iniciativa daqueles 

previstos nos incisos do art. 60 da CF/88. 

 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 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 
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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. 

 Nas palavras utilizadas pelo Tribunal, “é facultado aos Estados, no exercício de 

seu poder de auto-organização, a previsão de iniciativa popular para o processo de 

reforma das respectivas Constituições estaduais, em prestígio ao princípio da soberania 

popular (art. 1º, parágrafo único, art. 14, I e III, e art. 49, XV, da CF)”. 

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. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 
(IBEG – IPREV Procurador Previdenciário – 2017) A Constituição Federal poderá ser 

emendada mediante proposta: 

a) de dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 

Federal.  

b) de partido político com representação no Congresso 

c) de um terço, no mínimo, das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.  

d) do Presidente da República. 

e) de Associação com pelo menos um ano de constituição. 

COMENTÁRIOS: 

Para resolver essa questão, basta o conhecimento do art. 60, caput, da CF/88. 

“Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante 

proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal; 

II - do Presidente da República; 
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III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das 

unidades da Federação, manifestando-se, cada uma 

delas, pela maioria relativa de seus membros.” 

GABARITO: D 

 

 

Leis (complementares, ordinárias e delegadas) 

 
 O art. 59 da CF/88 refere-se, também, a leis complementares. Duas coisas muito 

importantes precisam ser estudadas: I) qual é a característica principal das leis 

complementares; e II) se essa característica lhes confere hierarquia sobre as demais 

espécies normativas, especialmente as leis ordinárias. 

 A principal característica da lei complementar, valendo-se de expressão utilizada 

por Paulo de Barros Carvalho, é o “caráter ontológico formal”. Nessa única expressão, 

Paulo de Barros Carvalho conseguiu sintetizar quais são as características principais da 

lei complementar que a diferenciam das demais espécies normativas. 

 Note-se, primeiramente, que 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. Como se sabe, 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. 

 Portanto, o que caracteriza uma lei complementar é justamente isso: ela só 

trata de matérias indicadas expressamente na Constituição e ela exige, para ser 

aprovada, maioria absoluta. 
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 A partir daí surge outra questão: o caráter ontológico formal da lei 

complementar lhe garante hierarquia sobre as leis ordinárias ou não? NÃO! Não existe 

hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. 

 Mas é importante saber que existem 3 (três) correntes sobre esse assunto: 

1) Hugo de Brito Machado entende que sempre existe hierarquia entre lei 

complementar e lei ordinária, justamente por conta de a lei complementar 

(norma superior) possuir caráter ontológico formal, não presente na lei ordinária 

(norma inferior). 

2) Celso Ribeiro Bastos entende que nunca há hierarquia entre lei complementar e 

lei ordinária, possuindo elas o mesmo status normativo, pois o fundamento de 

validade de ambas é o mesmo (é comum), qual seja, a Constituição, e tanto é 

assim que o art. 59 da CF/88 alude a ambas as espécies em igualdade de 

condições. Assim, a diferenciação entre lei ordinária e lei complementar diria 

respeito tão somente às matérias sobre as quais cada uma delas pode tratar. 

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

3) Paulo de Barros Carvalho possui a posição doutrinária mais recente e, com ela, 

evita os excessos das duas correntes anteriores. Esse autor diz que, em regra, 

inexiste hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, salvo em um caso 

(situação em que poderia haver hierarquia entre lei complementar [superior] e 

lei ordinária [inferior]). Para saber que situação seria essa, é necessário, antes, 

identificar o seguinte: o que torna uma norma superior a outra? O que faz a 

Constituição ser superior a leis, lei ser superior a decreto, decreto ser superior a 

portaria etc.? Conforme se sabe desde a teoria de Kelsen, o que torna uma 

norma superior ou inferior é o modo de produção: a norma que regula o modo 

de produção de outra é superior, enquanto a norma que tem seu modo de 

produção regulado por outra é inferior (o modo de produção, portanto, é a chave 

para estabelecer a existência ou não de hierarquia entre normas). Assim, Paulo 

de Barros Carvalho diz que, em regra, inexiste hierarquia entre lei complementar 

e lei ordinária, porque, em regra, leis complementares não regulam modo de 

produção de leis ordinárias, salvo em um único caso, que é a única situação em 

que a Constituição diz que uma lei complementar regula o modo de produção de 
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uma lei ordinária. Esse caso é o previsto no art. 59, parágrafo único, da CF/88, 

que diz que “lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e 

consolidação das leis”, dispositivo esse que foi regulamentado pela LC 95/98, 

sendo, portanto, a única lei complementar hierarquicamente superior às leis 

ordinárias. Por força desse ponto de vista, a LC 95/98 teria um status supralegal 

(e abaixo da Constituição), à semelhança dos tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos não incorporados sob o rito de emendas 

constitucionais. 

 

 E quanto às leis ordinárias? Qual é a característica de uma lei ordinária? Como 

visto, a lei complementar possui caráter ontológico formal. Assim, por via de 

consequência, a lei ordinária só pode ter outra característica, a saber: o caráter residual. 

Como assim? É que, quando a Constituição estabelece que determinada matéria deve 

ser aprovada por maioria absoluta, alude a lei complementar. Por outro lado, quando a 

Constituição não exige determinada espécie normativa nem tampouco maioria absoluta 

(bastando maioria simples), significa que o tema é de lei ordinária. Portanto, é esse o 

caráter residual da lei ordinária: ela regula as matérias que a Constituição não atribui 

de modo expresso à lei complementar. 

ATENÇÃO! 

Em casos raros, a Constituição aproxima a lei ordinária da lei complementar, 

indicando matéria própria dela (lei ordinária) e, assim, atribuindo-lhe caráter ontológico. 

Essas hipóteses se verificam quando a Constituição utiliza a expressão “lei específica”, a 

qual não diz respeito a qualquer lei ordinária, mas sim a uma lei ordinária que deve 

regular de modo específico a matéria sobre a qual versa a Constituição. Portanto, 

quando a Constituição utiliza a expressão “lei específica”, ela indica matéria própria de 

lei ordinária, retirando da lei ordinária o caráter residual que lhe é próprio e 

aproximando-a da lei complementar. 
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 E há pelo menos dois grandes exemplos no texto constitucional de leis ordinárias 

exigidas para tratar especificamente de determinadas matérias (casos em que a lei 

ordinária deve tratar especificamente sobre o tema indicado pela Constituição): 

1) Art. 37, VII, da CF/88, que cuida do direito de greve dos servidores públicos (“o direito 

de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”); e 

2) Art. 150, § 6º, da CF/88, o qual exige que qualquer renúncia a receita pública deve 

ser feita por meio de lei específica (“§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base 

de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, 

taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, 

estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o 

correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, 

g.”). Esse dispositivo é parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade de diversas 

normas, porque é comum, no âmbito de todas as esferas da Federação, haver leis 

prevendo alguma renúncia de receita pública e também regulando outras matérias, 

contrariando a Constituição, que exige que a renúncia de receita pública se dê por meio 

de lei específica. 

 Portanto, quando a Constituição exige “lei específica”, não pode a lei ordinária 

regular outra matéria que não aquela expressamente indicada no texto constitucional. 

 Já quanto às leis delegadas, elas são uma das hipóteses em que o Chefe do 

Executivo exerce, anomalamente, a função legislativa. 

 O Chefe do Executivo exerce (de forma anômala) a função legislativa em duas 

hipóteses: quando edita lei delegada e quando edita medida provisória. 

 A diferença clara que existe entre lei delegada e medida provisória é de grau de 

formalidade. É, portanto, a formalidade que define a diferença existente entre as 

legislações que podem ser editadas pelo Chefe do Poder Executivo. 

 Assim, medida provisória é absolutamente informal (tem grau de formalidade 

baixo), pois o Presidente da República invoca relevância e urgência (que se presumem 

presentes, pois se trata de um ato do Poder Público, que, como se sabe, tem presunção 
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relativa de veracidade e de legitimidade) e edita a medida provisória, submetendo-a, 

em seguida, à apreciação do Congresso Nacional. 

 Já a lei delegada é uma legislação presidencial com grau de formalidade alto, 

pois, em relação a ela, a Constituição exige delegação legislativa em que se indiquem as 

matérias sobre as quais o Presidente da República pode legislar. 

 Como visto, para a produção de uma lei delegada, exige-se uma delegação 

legislativa. 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). 

“Art. 68. 

(...) 

§ 2º A delegação ao Presidente da República terá a 

forma de resolução do Congresso Nacional, que 

especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. 

§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto 

pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, 

vedada qualquer emenda.” 
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Decretos legislativos e resoluções 

 
 Quanto aos decretos legislativos e às resoluções, é necessário, primeiramente, 

saber as hipóteses de edição de um e de outro. Sobre isso, tem-se o seguinte: 

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

2) Tudo que a CF/88 traz nos arts. 51 e 52 tem a forma necessária de resolução. 

 A explicação 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. 

“Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso 

Nacional: 

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 

atos internacionais que acarretem encargos ou 

compromissos gravosos ao patrimônio nacional; 

II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, 

a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras 

transitem pelo território nacional ou nele permaneçam 

temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei 

complementar; 

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da 

República a se ausentarem do País, quando a ausência 

exceder a quinze dias; 

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, 

autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma 

dessas medidas; 
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V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que 

exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de 

delegação legislativa; 

VI - mudar temporariamente sua sede; 

VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais 

e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 

39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; 

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-

Presidente da República e dos Ministros de Estado, 

observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, 

II, 153, III, e 153, § 2º, I; 

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo 

Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a 

execução dos planos de governo; 

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer 

de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os 

da administração indireta; 

XI - zelar pela preservação de sua competência 

legislativa em face da atribuição normativa dos outros 

Poderes; 

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de 

concessão de emissoras de rádio e televisão; 

XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de 

Contas da União; 

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a 

atividades nucleares; 

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito; 

XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o 

aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra 

de riquezas minerais; 
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XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão 

de terras públicas com área superior a dois mil e 

quinhentos hectares.” 

 

“Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos 

Deputados: 

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a 

instauração de processo contra o Presidente e o Vice-

Presidente da República e os Ministros de Estado; 

II - proceder à tomada de contas do Presidente da 

República, quando não apresentadas ao Congresso 

Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da 

sessão legislativa; 

III - elaborar seu regimento interno; 

IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, 

polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, 

empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei 

para fixação da respectiva remuneração, observados os 

parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes 

orçamentárias; 

V - eleger membros do Conselho da República, nos 

termos do art. 89, VII.” 

 

“Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da 

República nos crimes de responsabilidade, bem como os 

Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do 

Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma 

natureza conexos com aqueles; 

II processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e 



 

 

Pá
gi

n
a8

1
 

do Conselho Nacional do Ministério Público, o 

Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da 

União nos crimes de responsabilidade; 

III - aprovar previamente, por voto secreto, após 

argüição pública, a escolha de: 

a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta 

Constituição; 

b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados 

pelo Presidente da República; 

c) Governador de Território; 

d) Presidente e diretores do banco central; 

e) Procurador-Geral da República; 

f) titulares de outros cargos que a lei determinar; 

IV - aprovar previamente, por voto secreto, após 

argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes de 

missão diplomática de caráter permanente; 

V - autorizar operações externas de natureza financeira, 

de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Territórios e dos Municípios; 

VI - fixar, por proposta do Presidente da República, 

limites globais para o montante da dívida consolidada da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

VII - dispor sobre limites globais e condições para as 

operações de crédito externo e interno da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas 

autarquias e demais entidades controladas pelo Poder 

Público federal; 

VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão 

de garantia da União em operações de crédito externo e 

interno; 
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IX - estabelecer limites globais e condições para o 

montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios; 

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei 

declarada inconstitucional por decisão definitiva do 

Supremo Tribunal Federal; 

XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a 

exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República 

antes do término de seu mandato; 

XII - elaborar seu regimento interno; 

XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, 

polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, 

empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei 

para fixação da respectiva remuneração, observados os 

parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes 

orçamentárias; 

XIV - eleger membros do Conselho da República, nos 

termos do art. 89, VII. 

XV - avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema 

Tributário Nacional, em sua estrutura e seus 

componentes, e o desempenho das administrações 

tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e 

dos Municípios. 

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, 

funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal 

Federal, limitando-se a condenação, que somente será 

proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à 

perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o 

exercício de função pública, sem prejuízo das demais 

sanções judiciais cabíveis.” 
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 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). 

 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. 

 Por fim, 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 (o qual não transfere a titularidade do 

crédito, mas apenas dá ao endossatário poderes para agir como representante do 

endossante) 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. Nas palavras da Corte, “alteração na forma de cobrança da 

Dívida Ativa tributária e não tributária demanda tratamento estritamente legal” (ADI 

3786/DF; Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES; Julgamento: 03/10/2019; Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno). 

 Apenas com o intuito de enriquecer seus estudos chamo atenção para o fato de 

que o STF, ao julgar esse caso, analisou tão somente o vício de forma, mas deixou de se 
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manifestar sobre alguns questionamentos extremamente importantes para o debate do 

tema: 

I) Tendo em vista que a norma impugnada interfere em atribuições de agentes 

públicos dos Estados, Distrito Federal e Municípios, a competência para 

disciplinar a questão não seria deles, dentro da esfera de autonomia de cada um? 

II) A transferência da cobrança da dívida ativa (ainda que mediante antecipação de 

receita) não fere a exclusividade de representação conferida pelo art. 132 da 

CF/88 aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, de modo que nem 

mesmo por meio de lei poderia ser admitida? 

 

Infelizmente, a Suprema Corte perdeu uma ótima oportunidade de se manifestar 

sobre esses pontos e, assim, contribuir para fortalecer a segurança jurídica no 

tratamento da matéria. 

 

Medida provisória 

 
 Finalmente, a medida provisória é regulada pelo art. 62 da CF/88, cuja atual 

redação decorre da EC nº 32/2001, não se tratando do texto original da Constituição. 

 A medida provisória é a principal influência parlamentarista em uma 

Constituição presidencialista. Por que se diz isso? Porque as nossas principais 

inspirações, para o uso de medida provisória, são a Constituição da Itália (art. 66) e a 

Constituição da Espanha (art. 77), Constituições essas que adotam o parlamentarismo, 

no qual quem edita a medida provisória é o Primeiro Ministro. E, como se sabe, no 

Parlamentarismo, há a responsabilidade política, por força da qual a manutenção do 

Governo depende da confiança do Parlamento. Assim, se o Primeiro Ministro conseguir 

converter a medida provisória em lei, significa que ele obteve a confiança que se 

esperava do Parlamento, mas, se ele não obtiver a conversão da medida provisória em 

lei, isso equivale a um voto de censura ou a uma moção de desconfiança (o Parlamento 
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manifesta desconfiança no Primeiro Ministro, pois este alega que determinada matéria 

é relevante e urgente, mas, na verdade, não é). Isso quer dizer que, na Itália e na 

Espanha, se não houver conversão do Decreto-Lei (termo utilizado nesses países, que 

não foi utilizado na CF/88 para não causar confusão com o antigo Decreto-Lei brasileiro) 

em lei, o Gabinete inteiro cai (inclusive o Primeiro Ministro), o que faz com que, na Itália 

e na Espanha, a média de Decretos-Leis editados seja baixíssima (1 e 1,5 por ano, 

respectivamente). Já no Brasil, chegou a haver, em um determinado ano, 5 mil medidas 

provisórias editadas. 

 Na verdade, a medida provisória é um corpo estranho no Presidencialismo. Não 

há nenhum Presidencialismo hoje, no mundo contemporâneo, similar ao que temos no 

Brasil. A medida provisória, como dito, é um instituto inspirado no Parlamentarismo 

aplicado ao Presidencialismo (lembrando que, no Presidencialismo, é irrelevante a 

confiança do Parlamento no Governo, sendo este conservado enquanto não houver uma 

ilicitude, seja ela penal, civil ou de natureza político-administrativa). 

 É necessário analisar os pressupostos (materiais) e os requisitos (formais) para 

a edição (e, se for o caso, reedição) de uma medida provisória. A CF/88 impõe duas 

condições materiais para que a medida provisória possa ser editada e, sendo o caso, 

reeditada e mais duas condições formais para que seja lícito o procedimento pelo qual 

a medida provisória é editada e, sendo o caso, reeditada. 

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

a) relevância; e 

b) urgência. 

 

 Relevância é o mesmo que interesse público. Assim, matéria relevante é a 

matéria de interesse público. Se não houver interesse público, não há relevância 

suficiente que justifique a edição/reedição de uma medida provisória. 

 E quanto à urgência? Há na doutrina a indicação de um critério objetivo para 

definir urgência: urgente é aquilo que não pode aguardar 90 (noventa) dias. Assim, se 
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não houver condição de que se aguardem 90 dias, há urgência suficiente para justificar 

a edição de uma medida provisória; e, se for possível aguardar 90 dias, não haverá 

urgência suficiente para a edição de uma medida provisória. 

 De onde se extraiu esse prazo de 90 dias? Da interpretação sistemática do art. 

64 da CF/88, especialmente seus §§ 1º e 2º. Esse dispositivo regula o que a doutrina 

chama de procedimento legislativo sumário (que é aquele que apresenta urgência 

urgentíssima), que é o rito mais rápido que a CF/88 possui para a produção de uma 

norma legal. 

“Art. 64. 

(...) 

§ 1º - O Presidente da República poderá solicitar 

urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. 

§ 2º - Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o 

Senado Federal não se manifestarem sobre a 

proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta 

e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais 

deliberações legislativas da respectiva Casa, com 

exceção das que tenham prazo constitucional 

determinado, até que se ultime a votação.” 

 

 Foi do § 1º acima transcrito que surgiu a expressão “urgência urgentíssima”: tudo 

que envolve processo legislativo é urgente, mas, aqui, a urgência é ainda maior, sendo 

uma urgência urgentíssima. 

 Em relação ao prazo estabelecido no § 2º, acaso seja ele expirado, a pauta fica 

trancada. Assim, considerando que a soma de 45 dias com 45 dias resulta em 90 dias, 

esse prazo de 90 dias é o prazo mínimo para a produção de uma lei ordinária . Por 

conseguinte, se o Presidente puder aguardar 90 dias, cabe a ele oferecer projeto de lei 

e, até mesmo, pedir urgência, sendo que, ao fim de 90 dias, terá um projeto aprovado 
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ou rejeitado; porém, se não for possível aguardar 90 dias, edita-se medida provisória, 

que, em seguida, será convertida ou não em lei pelo Congresso Nacional. 

 É possível haver controle de constitucionalidade dos pressupostos de relevância 

e urgência? O STF pode declarar inconstitucional uma medida provisória por ausência 

de um ou de ambos esses pressupostos? Em outras palavras: esses pressupostos são 

sindicáveis pelo Judiciário ou se inserem apenas no âmbito de discricionariedade 

política do Executivo e do Legislativo? 

 Até o ano de 2001, o STF entendia que não era possível o controle de 

constitucionalidade, pelo Judiciário, dos pressupostos de relevância e urgência da 

medida provisória, cuidando-se de conceitos discricionários cuja aferição seria 

reservada ao Chefe do Executivo (e ao Legislativo). Assim, qualquer invasão do STF no 

mérito desses pressupostos seria indevida e poderia comprometer, inclusive, o art. 2º 

da CF/88 (separação dos Poderes). 

 Nesse diapasão, segundo o STF, sua atuação em relação à medida provisória 

deveria se limitar a analisar dois aspectos: I) se a norma veiculada pela medida provisória 

seria válida (validade material); e II) se a matéria por ela tratada poderia ser veiculada 

em medida provisória (validade formal). Assim, o que o STF poderia fazer seria analisar 

a constitucionalidade formal e a constitucionalidade material da medida provisória, 

ficando os pressupostos de relevância e urgência submetidos apenas ao crivo do Chefe 

do Executivo e do Legislativo. 

 Porém, por conta de abusos cometidos na edição de medidas provisórias por 

todos os governos posteriores à promulgação da CF/88, o STF, aproveitando a edição da 

EC 32/01, mudou seu entendimento e passou a afirmar que é possível, sim, o controle 

de constitucionalidade dos pressupostos materiais das medidas provisórias (relevância 

e urgência), podendo haver a declaração de inconstitucionalidade de uma medida 

provisória por falta de relevância, por falta de urgência ou por falta de ambos. 

 Assim, nos termos do atual entendimento do STF, a análise que ele faz em 

relação às medidas provisórias é tríplice: I) analisa a validade da norma contemplada 

pela medida provisória; II) analisa se a matéria pode ser tratada por medida provisória 
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ou não; e III) analisa se estão presentes ou não os pressupostos materiais da medida 

provisória. 

 Mas CUIDADO! Em relação aos pressupostos (materiais) de relevância e 

urgência, o STF entende que apenas pode declarar a inconstitucionalidade da medida 

provisória se a ausência de um deles ou de ambos for manifesta, nítida, notória, isto é, 

desde que não seja necessário discutir o mérito da questão para saber se há relevância 

e urgência ou não (ou seja, desde que se trate de uma situação de abuso do poder de 

legislar via medida provisória ou de desvio de finalidade). Se não se caracterizar essa 

notoriedade, a aferição da relevância e da urgência restará reservada ao Chefe do 

Executivo e ao Legislativo. 

Imagine, por exemplo, que o Chefe do Executivo edite uma medida provisória 

no mês de março, instituindo a cobrança de um imposto. Ora, como se sabe, os impostos 

se submetem ao princípio da anterioridade, de modo que só podem ser cobrados no 

exercício seguinte ao de sua instituição ou majoração. Dessa forma, considerando que 

a medida provisória foi editada em março, ou seja, 10 meses antes da data em que o 

tributo poderia começar a ser cobrado, é manifesta a falta de urgência no caso (sequer 

sendo necessário analisar a relevância da questão), de modo que o STF pode declarar a 

inconstitucionalidade dessa medida provisória, por conta da falta do pressuposto de 

urgência. 

Nas palavras do Supremo Tribunal Federal, “somente se admite o exame 

jurisdicional do mérito dos requisitos de relevância e urgência na edição de medida 

provisória em casos excepcionalíssimos, em que a ausência desses pressupostos seja 

evidente” (RE 526353 AgR/RJ; Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO; Julgamento: 

22/09/2015; Órgão Julgador: Primeira Turma). 

 Além dos pressupostos (materiais), a Constituição exige, também, para a edição 

de uma medida provisória, requisitos (formais), que são, igualmente, DOIS: 

a) edição pelo Presidente da República; e 

b) submissão ao Congresso Nacional. 
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 Assim, cabe ao Presidente da República editar a medida provisória e submetê-la 

ao Congresso Nacional; e cabe ao Congresso Nacional apreciar a medida provisória, 

convertendo-a ou não em lei. 

 Primeiramente, note-se que a CF/88 reserva a edição de medida provisória não 

ao próprio titular do cargo de Presidente da República, mas a qualquer pessoa que 

exerça a Presidência da República, desde que atue nessa qualidade, ainda que de forma 

interina. Portanto, qualquer pessoa que esteja no exercício do cargo de Presidente da 

República (titular, sucessor ou substituto) pode editar medida provisória. 

 E o Presidente da República pode editar medida provisória sobre toda e qualquer 

matéria? NÃO. 

Um aspecto muito importante (e muito cobrado em provas) da medida 

provisória são as matérias sobre as quais ela não pode versar. Isto é, 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 (hipóteses de vedação de uso da medida provisória). 

Tudo isso pode ser extraído do § 1º do art. 62 da CF/88: 

“Art. 62, § 1º, CF/88. É vedada a edição de medidas 

provisórias sobre matéria: 

I - relativa a: 

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, 
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ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; 

II - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de 

poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro; 

III - reservada a lei complementar; 

IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo 

Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do 

Presidente da República.” 

 

 Agora, quanto à necessidade de submissão da medida provisória ao Congresso 

Nacional, questiona-se: essa submissão precisa ser imediata ou pode não ser imediata? 

 Outra questão: o prazo de vigência da medida provisória é de 60 dias, 

prorrogáveis uma única vez por mais 60 dias. Há algum caso em que o prazo de vigência 

da medida provisória pode ultrapassar 120 dias? SIM, HÁ. 

 Note-se que a redação original da CF/88 dizia que, quando houvesse edição da 

medida provisória durante recesso parlamentar, haveria convocação extraordinária do 

Congresso Nacional para apreciá-la. Por conta de abusos, a EC 32/2001 alterou a norma 

em relação a esse aspecto: agora, o art. 62, § 4º, da CF/88 prevê que o prazo de vigência 

da medida provisória será suspenso durante o recesso do Congresso Nacional. Logo, é 

sim possível que a vigência de uma medida provisória ultrapasse 120 dias: se, durante 

esse período, houver recesso parlamentar. 

 Isso, inclusive, prova que nem sempre a submissão da medida provisória ao 

Congresso Nacional é imediata. É que, hoje, a edição de uma medida provisória durante 

recesso parlamentar não mais acarreta a convocação do Congresso Nacional, devendo-

se, nessa hipótese, aguardar o transcurso do recesso (durante o qual fica suspenso o 

prazo de eficácia da medida provisória) para, quando o Congresso Nacional retornar aos 

trabalhos, aí sim submeter-se a medida provisória ao seu controle. 
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“Art. 62. 

(...) 

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos 

§§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não 

forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, 

prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual 

período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por 

decreto legislativo, as relações jurídicas delas 

decorrentes. 

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da 

publicação da medida provisória, suspendendo-se 

durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. 

(...)” 

 

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

possibilidades de desfecho: 

a) Aprovação sem alteração; 

b) Aprovação com alteração; 

c) Rejeição tácita (não apreciação); 

d) Rejeição expressa. 

 

Aprovação sem alteração 

 Ocorrida a conversão da medida provisória em lei sem alteração realizada pelo 

Legislativo, não há submissão do projeto de lei ao Chefe do Executivo, sendo ele 

diretamente remetido para a promulgação pelo Presidente da Mesa do Congresso 

Nacional (que, conforme já estudamos, é o Presidente do Senado Federal, nos termos 

do art. 57, § 5º, da CF/88), conforme decorre do art. 12 da Resolução do Congresso 

Nacional nº 01/2002. 
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Aprovação com alteração 

 Durante a tramitação do projeto de lei de conversão de medida provisória em 

lei, admite-se a inserção de emendas parlamentares ao texto original. Se a emenda for 

apresentada apenas na Casa revisora, deve o projeto retornar à Casa iniciadora 

(lembrando que a tramitação da conversão de uma medida provisória em lei se inicia 

sempre na Câmara dos Deputados, conforme prevê o art. 62, § 8º, da CF/88) e, em todo 

caso de emenda parlamentar no trâmite da conversão de uma medida provisória, deve 

o texto aprovado pelo Congresso Nacional ser, ao fim, encaminhado ao Presidente da 

República para sanção ou veto. Após a sanção ou derrubada de eventual veto, a lei de 

conversão será promulgada e publicada também pelo Presidente da República, tudo 

como ocorre no processo legislativo comum.  

Aqui é necessário ter um CUIDADO especial: 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. 

“Art. 62, § 12. Aprovado projeto de lei de conversão 

alterando o texto original da medida provisória, esta 

manter-se-á integralmente em vigor até que seja 

sancionado ou vetado o projeto.” 

 

 Portanto, uma vez submetida a medida provisória ao Congresso Nacional, é 

possível haver emendas parlamentares ao seu texto. E, segundo o Supremo Tribunal 

Federal, para que a emenda seja válida, é necessário que haja pertinência temática 

entre ela e a medida provisória. Fica vedado, portanto, o chamado “contrabando 

legislativo” (ou “jabuti”), que consiste na inserção de emendas sobre temas diversos do 

tratado no texto original. E o motivo da vedação do contrabando legislativo é simples: o 

juízo sobre a relevância e urgência da matéria veiculada em medida provisória cabe 

apenas ao Presidente da República, de modo que permitir a inserção de emendas 

parlamentares dissociadas do texto original seria o mesmo que permitir a usurpação 
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dessa atribuição do Chefe do Executivo pelo Poder Legislativo (e, portanto, violação à 

separação de Poderes e ao princípio democrático). 

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. 

Conforme constou do acórdão do caso, “viola a Constituição da República, 

notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo (arts. 1º, caput, 

parágrafo único, 2º, caput, 5º, caput, e LIV, CRFB), a prática da inserção, mediante 

emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em 

lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida 

provisória. (...) Em atenção ao princípio da segurança jurídica (art. 1º e 5º, XXXVI, CRFB), 

mantém-se hígidas todas as leis de conversão fruto dessa prática promulgadas até a 

data do presente julgamento, inclusive aquela impugnada nesta ação” (ADI 5127/DF; 

Relator(a): Min. ROSA WEBER; Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN; 

Julgamento: 15/10/2015; Órgão Julgador: Tribunal Pleno). 

ATENÇÃO! 

 Como já deve ter ficado claro, as condições formais para a validade de uma 

medida provisória  (inclusive as relativas às emendas parlamentares ao seu texto) 

podem ser controladas pelo STF, e, se não forem corretamente observadas, é possível a 

declaração da inconstitucionalidade do ato. 

  

Rejeição tácita (não apreciação) 

 O prazo inicial de vigência de uma medida provisória é de 60 (sessenta) dias. Mas, 

se o Congresso Nacional não a apreciar (expressamente) dentro desse intervalo de 
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tempo, essa vigência será prorrogada por mais 60 (sessenta) dias. Portanto, o prazo total 

dentro do qual a medida provisória deve ser apreciada pelo Legislativo é de 120 (cento 

e vinte) dias, sob pena de perda de sua eficácia desde a origem. Tudo isso decorre dos 

§§ 3º e 7º do art. 62 da CF/88. 

 Portanto, acaso decorridos 120 dias da edição da medida provisória sem 

apreciação pelo Congresso Nacional, haverá a sua rejeição tácita, já que, nesse caso, ela 

perderá sua eficácia desde a data em que foi editada. 

 Duas observações se fazem necessárias aqui: 

I) Acaso a medida provisória seja rejeitada tacitamente (com a perda da sua 

eficácia desde a sua edição), a Constituição Federal determina que o Congresso 

Nacional discipline por decreto legislativo as relações jurídicas que eram 

reguladas pela medida provisória que caducou. 

II) O Congresso Nacional tem o prazo de 60 (sessenta) dias para editar o decreto 

legislativo referido acima, e, se não o fizer dentro desse prazo, as relações 

jurídicas decorrentes da pela medida provisória tacitamente rejeitada 

permanecerão regidos por ela (sim, é isso mesmo!). É uma regra bastante 

estranha, mas é o que determina o art. 62, § 11, da CF/88.  

 

“Art. 62. 

(...) 

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos 

§§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não 

forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, 

prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual 

período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por 

decreto legislativo, as relações jurídicas delas 

decorrentes. 
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§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da 

publicação da medida provisória, suspendendo-se 

durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. 

(...) 

§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a 

vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta 

dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação 

encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional. 

(...) 

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o 

§ 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de 

eficácia de medida provisória, as relações jurídicas 

constituídas e decorrentes de atos praticados durante 

sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. (...)” 

 

Rejeição expressa 

 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. 

 E, uma vez rejeitada a medida provisória (seja a rejeição expressa ou tácita), não 

pode o Presidente da República reeditá-la na mesma sessão legislativa. Assim, acaso o 

Chefe do Executivo pretenda reeditar uma medida provisória que perdeu sua eficácia 

por decurso de prazo ou foi expressamente rejeitada pelo Congresso Nacional, terá ele 

de aguardar o ano seguinte. É o que consta do art. 62, § 10, da CF/88. 
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“Art. 62, § 10. É vedada a reedição, na mesma sessão 

legislativa, de medida provisória que tenha sido 

rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso 

de prazo.” 

 

 O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já aplicou esse dispositivo em caso por ele 

apreciado, mais precisamente, na ADI 6062 MC-Ref, julgada em 01/08/2019, na qual foi 

fixada tese segundo a qual, “nos termos expressos da Constituição, é vedada a reedição, 

na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada”. 

 Sobre isso houve uma questão bastante interessante decidida pelo STF nas ADIs 

5709 e 5717, julgadas em 27/03/2019: pode o Presidente da República editar uma 

medida provisória revogando e disciplinando o mesmo tema tratado em outra medida 

provisória que fora editada na mesma sessão legislativa? Ou a vedação de reedição de 

medida provisória em uma mesma sessão legislativa se aplica apenas quando a MP é 

rejeitada ou perde eficácia por decurso de prazo? 

 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. 

 Conforme constou do acórdão, “é vedada reedição de medida provisória que 

tenha sido revogada, perdido sua eficácia ou rejeitada pelo Presidente da República na 

mesma sessão legislativa”. E a tese fixada pela corte estabeleceu que “é inconstitucional 

medida provisória ou lei decorrente de conversão de medida provisória cujo conteúdo 

normativo caracterize a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória 

anterior rejeitada, de eficácia exaurida por decurso do prazo ou que ainda não tenha 
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sido apreciada pelo Congresso Nacional dentro do prazo estabelecido pela Constituição 

Federal”. 

 Note, ainda, que o fato de a MP revogadora ter algumas diferenças pontuais em 

relação à MP revogada não descaracteriza a reedição, pois não há, na hipótese, 

alteração substancial do ato. 

 Portanto, é inconstitucional a medida provisória (ou a lei resultante de sua 

conversão) que revoga medida provisória editada na mesma sessão legislativa e 

disciplina o mesmo tema tratado por esta última. 

 Além disso, é importante registrar que não se admite que o Presidente da 

República “desista” de uma medida provisória pendente de apreciação pelo Poder 

Legislativo, pois a Constituição não dá essa faculdade a ele. Ou seja, ele não pode retirar 

da apreciação do Parlamento uma medida provisória que editou, pois o texto  

constitucional não dá essa disponibilidade a ele, mas sim, na verdade, prevê a atribuição 

do Legislativo para apreciar MPs editadas pelo Presidente da República, sem permitir 

que este último interfira no desempenho dessa função. 

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), o que evidenciará que a matéria 

não apresenta urgência, logo, não poderá mais ser tratada por medida provisória (que, 

como vimos, exige relevância e urgência), mas apenas por projeto de lei . 

Registre-se, ainda, que, se o Presidente da República editar medida provisória 

revogadora de outra medida provisória, 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. 

Tudo isso foi expressamente registrado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento da ADI 2984 MC, em cuja ementa constou que, “porque possui força de lei 

e eficácia imediata a partir de sua publicação, a Medida Provisória não pode ser 

"retirada" pelo Presidente da República à apreciação do Congresso Nacional. (...) Como 
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qualquer outro ato legislativo, a Medida Provisória é passível de ab-rogação mediante 

diploma de igual ou superior hierarquia. (...) A revogação da MP por outra MP apenas 

suspende a eficácia da norma ab-rogada, que voltará a vigorar pelo tempo que lhe reste 

para apreciação, caso caduque ou seja rejeitada a MP ab-rogante. (...) 

Conseqüentemente, o ato revocatório não subtrai ao Congresso Nacional o exame da 

matéria contida na MP revogada. (...) O sistema instituído pela EC nº 32 leva à 

impossibilidade - sob pena de fraude à Constituição - de reedição da MP revogada, cuja 

matéria somente poderá voltar a ser tratada por meio de projeto de lei” (ADI 2984 

MC/DF; Relator(a): Min. ELLEN GRACIE; Julgamento: 04/09/2003; Órgão Julgador: 

Tribunal Pleno). 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 
(CESPE – TCU/Procurador do Ministério Público – 2015) Considere os seguintes 

temas: (a) elaboração, redação, alteração e consolidação das leis; (b) criação e 

extinção de órgãos da administração pública; (c) extinção de cargos públicos vagos; 

(d) delegação de matéria legislativa ao presidente da República. A partir da 

disciplina constante da CF, assinale a opção que apresenta as respectivas fontes 

normativas adequadas para disciplinar cada um dos temas considerados. 

a) lei complementar / lei em sentido formal / medida provisória / resolução 

b) regimento interno das casas do Poder Legislativo / decreto autônomo presidencial 

/ lei oriunda de projeto de iniciativa presidencial / decreto legislativo 

c) lei complementar / lei oriunda de projeto de iniciativa presidencial / decreto 

autônomo presidencial / resolução do Congresso Nacional 

d) regimento interno das casas do Poder Legislativo / lei oriunda de projeto de 

iniciativa parlamentar / decreto regulamentar presidencial / decreto legislativo 

e) emenda constitucional / decreto autônomo presidencial / lei em sentido formal / 

lei delegada 

COMENTÁRIOS: 

Para resolver essa questão, é necessário conhecer os arts. 59. p. único, 61, § 1º, II, “e” 

68, § 2º, e 84, VI, “b”, da CF/88. 

“Art. 59, p. único. Lei complementar disporá sobre a 

elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.” 
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“Art. 61, § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da 

República as leis que: 

(...) 

II - disponham sobre: 

(...) 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 

administração pública, observado o disposto no art. 84, 

VI; 

(...)” 

 

“Art. 68, § 2º A delegação ao Presidente da República 

terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que 

especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.” 

 

“Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 

República: 

(...) 

VI - dispor, mediante decreto, sobre: 

(...) 

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando 

vagos;” 

GABARITO: C 

 

Ainda sobre a submissão da medida provisória ao Parlamento, é indispensável 

registrar que o Congresso Nacional possui um prazo para apreciar a medida: 45 dias. E 

qual é a consequência do descumprimento desse prazo? A consequência 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: 

“Art. 62, § 6º, CF/88. Se a medida provisória não for 
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apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua 

publicação, entrará em regime de urgência, 

subseqüentemente, em cada uma das Casas do 

Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se 

ultime a votação, todas as demais deliberações 

legislativas da Casa em que estiver tramitando.” 

 

Esse trancamento da pauta da Casa significa que ela não pode apreciar nenhuma 

outra proposição que estiver em tramitação? NÃO! Segundo decidiu o Supremo Tribunal 

Federal (MS 27931, julgado em 29/06/2017, Inf. 870/STF), apenas fica sobrestada as 

deliberações sobre proposições que tratem de temas que poderiam ser veiculados em 

medida provisória. Logo, todas as deliberações sobre temas proibidos de serem 

disciplinados por medida provisória continuam podendo ser realizadas pela Casa 

Legislativa, ainda que haja medida provisória em regime de urgência pendente de sua 

apreciação. 

Por fim, é necessário não esquecer que o STF 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 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. 

Nos termos do voto do Ministro Maurício Corrêa na ADI 425, julgada em 

04/09/2002, ao transcrever a doutrina de Alexandre de Moraes (afirmando ser esse o 

entendimento majoritário no Brasil), “(...) “o Supremo Tribunal Federal considera as 

regras básicas de processo legislativo previstas na Constituição Federal como modelos 

obrigatórios às Constituições Estaduais. Tal entendimento, que igualmente se aplica às 
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Leis Orgânicas dos Municípios, acaba por permitir que no âmbito estadual e municipal 

haja previsão de medidas provisórias a serem editadas, respectivamente, pelo 

Governador do Estado ou Prefeito Municipal e analisadas pelo poder Legislativo local, 

desde que, no primeiro caso, exista previsão expressa na Constituição Estadual e no 

segundo, previsão nessa e na respectiva Lei Orgânica do Município. Além disso, será 

obrigatória a observância do modelo básico da Constituição Federal” (Direito 

Constitucional, 10ª edição, Ed. Atlas, São Paulo, 2001, pp. 550/551). (...)”. 

Hoje ficamos por aqui. Bons estudos e até a próxima aula! 

Francisco Maia Braga 


