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PROCESSO LEGISLATIVO  
 
1. CONCEITO 
 
a) conceito jurídico: conjunto de regras (de fases e atos preordenados) que visam a produção 
(elaboração) de normas em nosso ordenamento jurídico. É o objeto do nosso estudo. 
 
b) conceito sociológico: conjunto de fatores políticos e ideológicos que condicionam a elaboração 
das leis em nosso ordenamento. Como exemplos, fatores econômicos, políticos, geográficos, 
ambientais, religiosos, dentre outros. Remonta a ideia de fonte material do direito. 
 
2. TIPOS DE PROCESSOS LEGISLATIVOS 
 
2.1. QUANTO À ORGANIZAÇÃO POLÍTICA 
 
a) Autocrático: leis são elaboradas sem participação popular, por imposição dos governantes. 
 
b) Direto: processo é conduzido pelo povo, diretamente. 
 
c) Indireto: a elaboração das espécies normativas é feita pelos representantes eleitos pelo povo 
(Processo Legislativo Brasileiro).  
 
d) Semidireto: a elaboração é feita pelos representantes, mas só entra em vigor após referendo 
popular.  
 
2.2. QUANTO ÀS FASES PROCEDIMENTAIS 
 
a) Ordinário: utilizado para elaboração de lei ordinária. É o procedimento básico previsto na 
Constituição da República e caracteriza-se pela total ausência de prazo para a realização dos atos 
de deliberação e votação. 
 
b) Sumário ou abreviado: assemelha-se ao ordinário, pois possui as mesmas fases e os mesmos 
atos, mas distingui-se por possuir prazos. 
 
c) Especial: utilizado pela elaboração das demais espécies normativas: emenda constitucional, lei 
complementar, lei delegada, medida provisória, decretos legislativos e resoluções. 
 

ESPÉCIES NORMATIVAS 

 
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. 

 
3. LEI ORDINÁRIA (PROCESSO LEGISLATIVO ORDINÁRIO) 
 
3.1. FASE INTRODUTÓRIA  
 
3.1.1. ESPÉCIES DE INICIATIVA 
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a) Iniciativa parlamentar: concessão aos membros e comissões do Poder Legislativo da 
prerrogativa para apresentação de projetos de lei. Podem propor: Deputados, Senadores, Mesas 
Diretoras, Comissões Internas, Presidência das  Casas. 
 
b) Iniciativa extraparlamentar: iniciativa pode ser exercida por autoridades ou instituições que 
não integram o Poder Legislativo, a exemplo do Presidente, STF, Tribunais Superiores, PGR e 
cidadãos. 
 
c) Iniciativa vinculada: absolutamente excepcional e depende de previsão constitucional expressa. 
Legitimado é obrigado a dar início ao processo legislativo. Ex.: apresentação dos projetos de lei 
orçamentária. 
 
d) Iniciativa geral: outorgada a determinada autoridade ou órgão para apresentação de projeto de 
lei sobre matérias diversas, indeterminadas. Compete ao Presidente da República, a qualquer 
parlamentar ou comissão das Casas e aos cidadãos.  
 

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. 

 
e) Iniciativa restrita: Quando outorgada a determinada autoridade ou órgão para a apresentação 
de projeto de lei sobre matérias especificamente apontadas na CF. É o caso do PGR, STF e dos 
Tribunais Superiores. 
 
f) Iniciativa concorrente: Quando pertence, simultaneamente, a mais de um legitimado. Ex.: 
Iniciativa de lei sobre a organização do MPU compete concorrentemente ao Presidente e ao PGR. 
 
g) Iniciativa privativa: processo legislativo só pode ser iniciado por determinadas autoridades ou 
órgãos. 
 

OBS: Iniciativa traz poder de decisão. Sendo assim, não pode o legislativo fixar prazo para que o 
detentor de iniciativa reservada apresente projeto de lei. 
 
“Em consequência desse modelo constitucional, nenhuma lei, no sistema de direito positivo vigente 
no Brasil, dispõe de autoridade suficiente para impor, ao Chefe do Executivo, o exercício 
compulsório do poder de iniciativa legislativa”. (MS 22690, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, 
Tribunal Pleno, julgado em 17/04/1997). 

 
3.1.2. INICIATIVA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
A Constituição Federal (art. 61, §1º) reservou algumas matérias à iniciativa privativa do Presidente 
da República. Em observância ao princípio da simetria, esta norma também é de repetição 
obrigatória pelos Estados.  
 

Art. 61, § 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou 
aumento de sua remuneração; 
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e 
pessoal da administração dos Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria;                
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d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais 
para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios; 
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública; 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 
84, VI;              
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, 
estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.              

 
ATENÇÃO para a Juris:  
 

 É possível que emenda à Constituição Federal proposta por iniciativa parlamentar 
trate sobre as matérias previstas no art. 61, § 1º da CF/88. As regras de reserva de 
iniciativa fixadas no art. 61, § 1º da CF/88 não são aplicáveis ao processo de emenda à 
Constituição Federal, que é disciplinado em seu art. 60. (STF. Plenário. ADI 5296 MC/DF, 
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 18/5/2016).  
 
Essa permissão de emendas constitucionais apresentadas por parlamentares sobre matéria 
de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo NÃO é aplicável em âmbito estadual.  
 
“Por que existe essa diferença de tratamento entre emenda à Constituição Federal e emenda 
à Constituição Estadual? O poder constituinte estadual não é originário. É poder 
constituído, cercado por limites mais rígidos do que o poder constituinte federal. A regra da 
simetria é um exemplo dessa limitação. Por essa razão, as Assembleias Legislativas se 
submetem a limites mais rigorosos quando pretendem emendar as Constituições Estaduais. 
Assim, se os Deputados Estaduais apresentam emenda à Constituição Estadual tratando 
sobre os assuntos do art. 61, § 1º, da CF/88 eles estão, em última análise, violando a 
própria regra da Constituição Federal” (Info 826) (fonte: Dizer o Direito).  

 
 Vício de iniciativa pode ser convalidado pela sanção presidencial?  

 
NÃO. “A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a sanção do projeto de lei aprovado 
não convalida o defeito de iniciativa. Assim, se o projeto de lei deveria ter sido apresentado 
pelo Presidente da República e, no entanto, foi deflagrado por um Deputado Federal, ainda 
que este projeto seja aprovado, e mesmo que o Presidente da República o sancione, ele 
continuará sendo formalmente inconstitucional” (Dizer o Direito). 
 
Cancelamento da Súmula 5 do STF (“a sanção do projeto supre a falta de iniciativa do Poder 
Executivo”). 

 
3.1.3. INICIATIVA POPULAR 
 

Art. 61, § 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de 
projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo 

menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. 

 

INICIATIVA POPULAR (1503) 

1% Assinaturas do eleitorado nacional;  

5 Estados-membros;  

0,3% Do número total de eleitores em 
cada um dos Estados participantes.  

 
 
Lei 9709/98 (regulamenta a iniciativa popular): 
 
a) Projeto não pode versar sobre mais de um tema; 
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b) Não pode ser rejeitado por vício de forma, sendo dever da Câmara dos Deputados, por seu 
órgão competente, providenciar a correção das eventuais impropriedades de técnica legislativa ou 
mesmo de redação. 
 

Art. 27, § 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. 
 
Art. 29. [...] XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da 

cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado;    

 
5.3.2. FASE CONSTITUTIVA 
 
a) Bicameralismo federativo: Processo legislativo em âmbito federal será apreciado em duas Casas 
Legislativas. Uma delas funcionará com Casa iniciadora e será responsável pela deliberação 
principal. A outra será, por conseguinte, a Casa revisora e fará a deliberação revisional.  
 
b) Regra Geral: Câmara dos Deputados é a Casa iniciadora e Senador Federal a Casa revisora. 
Senador Federal só será Casa Iniciadora quando o projeto de lei for apresentado por um membro 
seu ou por uma comissão sua. 
 
5.3.2.1. CASA INICIADORA 
 
a) deliberação e votação: o Projeto passará por Comissões temáticas e pela CCJ (Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania). Quem define as comissões temáticas por onde o projeto irá 
passar é o Presidente da Casa Legislativa. Todavia, a passagem pela CCJ é obrigatória.  
 
Na CCJ, analisa-se a constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, juridicidade e técnica 
legislativa das proposições.  
 
CCJ oferta parecer terminativo para constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Se for pela 
inconstitucionalidade, o processo é rejeitado, arquivando-se a proposição, por despacho do 
Presidente da Casa. Se o parecer for não unânime, cabe recurso por um décimo dos membros da 
Casa. Se a inconstitucionalidade for parcial, a Comissão oferecerá emenda corrigindo o vício (art. 
101, §§1º a 2º do RISF). 
 
Conforme o art. 58, §2º, I, o projeto de lei, a depender do tema tratado, pode ser votado no âmbito 
interno de uma comissão temática, caracterizando o que se denomina delegação interna corporis. 
 

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. 
[...] 
§ 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; 

 

Não poder ser objeto de delegação para as Comissões temáticas. Sempre votados em plenário (art. 
24, II, RICD): 
 
a) lei complementar; 
b) Código; 
c) Iniciativa popular; 
d) De Comissão; 
e) Matéria que não possa ser objeto de delegação legislativa (art. 68, §1º); 
f) Oriundos do Senado, ou por ele emendados, que tenham sido aprovados pelo Plenário de 
qualquer das Casas; 
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g) Que tenham recebidos pareceres divergentes; 
h) Tramitem em regime de urgência. 

 
Quorum de instalação: maioria absoluta (257 Deputados e 41 Senadores); 
 
Quorum de votação: em se tratando de lei ordinária, maioria simples (art. 47 da CF). 
 
Na Casa iniciadora, a votação é em um só turno. Aprova-se ou rejeita-se o projeto. Pode-se, ainda, 
aprovar com ou sem alterações no texto inicial.  
 
Havendo aprovação, será enviado a Casa revisora. 
 
Havendo rejeição, será arquivado e não poderá ser proposto novamente na mesma sessão 
legislativa, salvo por voto da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso 
Nacional (art. 67 da CF) (princípio da irrepetibilidade). 
 
 

POSSIBILIDADE DE REEDIÇÃO OU REAPRECIAÇÃO 

PL REJEITADA  Mesma sessão, se houve 
requerimento de maioria 
absoluta de qualquer das 
Casas (art. 67);  

PEC REJEITADA  Próxima sessão legislativa 
(art. 62, §10);  

MP REJEITADA  Próxima sessão legislativa 
(art. 60, §5).  

 
 
3.2.2. CASA REVISORA  
 
Na Casa revisora, repete-se o mesmo procedimento. O processo passa pela CCJ e pelas Comissões 
temáticas. Durante esse período o relator do projeto de lei em cada comissão recebe as emendas 
parlamentares.  
 
O poder de emendar é exclusivo dos parlamentares. 
 
O Presidente pode enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificações nos 
projetos de lei orçamentária.  
 
REQUISITOS de emendas em projetos de iniciativa reservada:   
a) Pertinência temática (a emenda não pode tratar de assunto distinto daquele estruturado no 
projeto original); 
b) Não pode ocasionar o aumento das despesas originalmente previstas. 
 

A iniciativa de competência privativa do Poder Executivo não impede a apresentação de emendas 
parlamentares, presente a identidade de matéria e acompanhada da estimativa de despesa e 
respectiva fonte de custeio. Assim, é possível que haja emenda parlamentar em um projeto de lei de 
iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, desde que cumpridos dois requisitos:  
a) haja pertinência temática (a emenda não trate sobre assunto diferente do projeto original);  
b) a emenda não acarrete aumento de despesas originalmente previstas (art. 63, I, da CF/88). STF. 

Plenário. ADI 3942/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, jugado em 5/2/2014 (Info 773).  

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA LEI N. 11.075/2004. 
CRIAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. POSSIBILIDADE DE FUSÃO DE PROJETO DE LEI E PROJETO 
DE CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI QUANDO PROPOSTOS PELA MESMA 
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AUTORIDADE. A CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES GRATIFICADAS 
IMPUGNADA FOI ACOMPANHADA DE ESTIMATIVA DE DESPESA E DA RESPECTIVA FONTE DE 
CUSTEIO E NÃO IMPORTA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONCURSO PÚBLICO E DA 
PROPORCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (ADI 3942, Relator(a):  Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2015).  

 
Na Casa Revisora, também poderá ser votado no âmbito da comissão temática. Caso contrário, irá a 
plenário.  
 
Mesmo quorum de instauração (maioria absoluta) e de votação (maioria simples).   
 
Se o projeto foi aprovado em um só turno de votação, sem emendas, segue para sanção ou veto. 
 

Se houver emendas, as emendas deverão retornar a Casa iniciadora. 
 
Emendas produzidas pela Casa revisora não serão avaliadas pela Casa iniciadora quando 
promoverem correções redacionais no projeto ou se elas não modificarem o sentido e alcance 
da proposição jurídica (ADI 2238). 
 
A deliberação das emendas será, em regra, feita em bloco. Excepcionalmente, não será feita em 
bloco: 
a) Comissões apresentarem pareceres diferentes sobre as emendas, caso em serão votadas em 
separado, emenda a emenda; 
b) Aprovado pedido de destaque para alguma emenda em separado. 
 
A Casa iniciadora não pode apresentar subemendas. Se acatar as modificações, o projeto seguirá 
para apreciação executiva. Se recusar as modificações, o projeto seguirá para deliberação executiva 
com sua redação original. 
 
3.2.1. SANÇÃO OU VETO (DELIBERAÇÃO EXECUTIVA) 
 

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. 

  

SANÇÃO pode ser: 
 
a) Expressa: o Presidente da República se manifesta, nos 15 dias úteis, favoravelmente ao projeto 
de lei; 
b) Tácita: ausência de manifestação no prazo de 15 dias úteis. Deve ser interpretado com 
concordância. 
 
c) Total: concorda com a integralidade do texto. 
d) Parcial: concorda com parte do texto, e, portanto, terá sancionado parcialmente e vetado 
parcialmente o projeto de lei; 
 
Sanção tácita é sempre TOTAL. 
 
VETO deve ser fundamentado e pode ser: 
 
a) Jurídico: presidente recusa o projeto de lei pela sua inconstitucionalidade. Controle de 
constitucionalidade político preventivo. 
b) Político: A recusa presidencial ao projeto justifica-se pela contrariedade ao interesse público.  
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c) Total: veta o projeto em sua integralidade. 
d) Parcial: “art. 66, § 2º, CF. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de 

parágrafo, de inciso ou de alínea”. 
 
O veto é irretratável, supressivo (não pode acrescentar dispositivos ao projeto, mas apenas 
suprimir), motivado e superável. 
  
Controle do veto: Poder Legislativo. Não cabe apreciação judicial. Sessão conjunta, dentro de 30 
(tinta) dias, a contar do seu recebimento. Só pode ser derrubado pelo voto da maioria absoluta dos 
Deputados e Senadores, em sessão aberta. A rejeição do veto pode ser total ou parcial. Derrubado o 
veto, será enviado diretamente para promulgação. 
 
3.3. FASE COMPLEMENTAR 
 

Art. 66, § 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.  

 
a) Promulgação: Ato que atesta formalmente a existência da lei. Certificação de que o diploma 
existe, é executável e potencialmente executório. Não há previsão de prazo para o Vice-Presidente 
do Senado. Para a maioria da doutrina, a obrigatoriedade de publicação é imediata.  
 
b) Publicação: Condição de eficácia para a lei. Requisito para a lei gozar de obrigatoriedade.  
 
Doutrina: no silêncio da lei, entende-se que a publicação compete à autoridade que efetivou a 
publicação. E o prazo? 1ª C) Prazo não existe (silêncio eloquente), podendo a lei ser publicada a 
qualquer momento (FERREIRA FILHO); 2ª C) Lacuna técnica. Aplicação analógica do art. 66, §7º 
(JOSÉ AFONSO DA SILVA).   
 
4. PROCEDIMENTO LEGISLATIVO SUMÁRIO OU REGIME DE URGÊNCIA CONSTITUCIONAL 
 

Art. 66, § 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.   
§ 3º. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo 
de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. 
§ 4º. Os prazos do § 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se 

aplicam aos projetos de código. 

 
4.1. Pressupostos: a) Projetos de lei de Iniciativa do presidente; b) Solicitação de urgência.  
 
4.2. Procedimento: Terão que tramitar no prazo de 45 dias, sucessivamente, nas duas Casas 
Legislativas. 
 
Finalizado o prazo, a pauta da Casa em que o projeto se esgotou será trancada e todas as demais 
deliberações sobrestadas, com exceção das que tiverem prazo constitucional determinado (ex.: 
Medidas Provisórias). 
 
Trancamento da pauta em uma das Casas não leva automaticamente o trancamento da pauta da 
outra Casa. 
 
Se a Casa Legislativa revisora (necessariamente o Senado Federal) criar emendas ao projeto de lei, 
estas serão apreciadas pela Câmara do Deputados em 10 dias. 
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5. LEIS COMPLEMENTARES 
 
O constituinte não previu expressamente o procedimento legislativo para a lei complementar. 
Limitou-se a estabelecer um quorum de aprovação (maioria absoluta – art. 69 da CF). Por isso, 
aplica-se implicitamente o procedimento comum.  
 
Diferenças para o pocedimento legislativo ordinário: 
 
a) Aspecto formal: quorum de aprovação de maioria absoluta.  
b) Aspecto material: taxatividade das matérias a serem tratadas por lei complementar. As leis 
ordinárias disciplina os assuntos residuais (remanescentes), não tratados por lei complementar. 
 
 
Não há hierarquia entre lei ordinária e complementar.  
 
Lei ordinária dispõe sobre matéria de lei complementar. Lei inconstitucional por ofensa ao texto 
constitucional, e não por ofensa hierárquica.  
 
Lei complementar dispõe sobre matéria de lei ordinária. Lei constitucional, pois seria um 
formalismo excessivo declará-la inconstitucional se o procedimento de feitura de ambas  é 
semelhante, excetuando-se o aspecto referente a maioria de aprovação que, para lei complementar, 
é mais rígida. Nesse caso, com a lei complementar é apenas formalmente complementar, poderá ser 
alterada por uma lei ordinária superveniente (RE 377457/PR). 
 
6. LEIS DELEGADAS 
 

Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a 
delegação ao Congresso Nacional. 
§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de 
competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei 
complementar, nem a legislação sobre: 
I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus 
membros; 
II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais; 
III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. 
§ 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. 

 
6.1. Conceito: Trata-se de uma delegação externa corporis do Poder Legislativo para que o Poder 
Executivo possa fazer uso de sua atribuição atípica legisferante. 
 
6.2. Requisitos formais: Solicitação ao Poder Legislativo; Resolução, na qual deverá constar o 
conteúdo e os termos de exercício da delegação.  
 
Na própria resolução constará a necessidade, ou não, de o Poder Legislativo apreciar o projeto 
eventualmente elaborado. 
 
6.3. Espécies de delegação 
 
Delegação típica: É a que se presume. Todo o processo legislativo ocorre no Poder Executivo, sem 
retorno para o Poder Legislativo. 
 
Delegação atípica: O Presidente obterá do Congresso Nacional a autorização para editar primeiro 
um projeto de lei delegada. O Congresso Nacional irá apreciar esse projeto em votação única, 
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vedada a edição de emendas. Caso seja aprovado, o projeto é enviado para promulgação e 
publicação pelo Presidente. Se rejeitado, será arquivado.  
 
OBSERVAÇÕES: 
 
a) Não há direito público subjetivo do Presidente em obter a delegação legislativa. 
 
b) Congresso Nacional, quando dá permissão para edição da lei delegada, não abandona sua 
função legisfrante. A delegação pode ser sustada a qualquer momento ou o Congresso Nacional 
pode editar lei tratando sobre o mesmo objeto da delegação. 
  
c) Presidente, após adquirir a delegação, obtém uma faculdade de normativizar o assunto por 
meio de lei delegada. 
 
d) Caso o chefe do Poder Executivo extrapole os limites da delegação legislativa, a parte da lei 
delegada que excedeu poderá ser suspensa pelo Poder Legislativo, mediante decreto legislativo (art. 
49, V, CF) (cont. de const. político repressivo).  
 
7. MEDIDAS PROVISÓRIAS 
 
7.1. CONCEITO: Conforme previsto no art. 62 da CF/88, medidas provisórias são atos normativos 
editados pelo Presidente da República, com força de lei, para os casos de relevância e urgência. 
 
7.2. LEGITIMIDADE PARA EDIÇÃO: Presidente da República. Conforme doutrina e jurisprudência 
consolidada do STF, se houve previsão na Constituição Estadual, Governadores também poderão 
editar Medida Provisória (art. 25, §º2, CF). MP na esfera Municipal: é possível, desde que haja 
previsão expressa do cabimento da espécie normativa na respectiva Constituição Estadual. 
 
7.3. PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS LEGITIMADORES: relevância e urgência.  
 
É viável o controle judicial dos pressupostos, desde que de modo absolutamente excepcional. 
 
Isso porque o controle já passou por dois crivos: o do Presidente, de maneira discricionário, e 
também pelas duas Casas Legislativas, durante o trâmite (art. 62, § 5º A deliberação de cada uma 
das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo 
prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais).  
 
O controle judicial só será cabível em caso de flagrante abuso de poder ou evidente inocorrência 
dos pressupostos. 

 
7.4. LIMITES EXPRESSOS A EDIÇÃO DE MP 
 

§ 1º 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, 
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.  
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7.5. LIMITES IMPLÍCITOS A EDIÇÃO DE MP 
 
a) Atos de competência exclusiva do Congresso Nacional e privativa das Casas Legislativas;  
 
b) Matéria ambiental (ADI 4717). MP pode veicular normas tratando de Direito Ambiental, mas 
desde que sejam favoráveis ao meio ambiente. Se importarem diminuição da proteção é caso de lei 
formal. 
 
7.6. PRODUÇÃO DE EFEITOS 
 
A Medida provisória começa imediatamente a produzir efeitos com força de lei. Ato contínuo, deve 
ser encaminhada para apreciação do Congresso Nacional, que pode aprová-la (convertê-la em 
lei ordinária) ou rejeitá-la (quando não poderá ser reeditada, na mesma sessão legislativa).  

 
Segundo o art. 62, § 3º, CF, 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 
uma vez por mais 60 dias (art. 62, §7º), devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto 
legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. 
 
Segundo o §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 (ultraeficácia). 
 
O §12, por sua vez, prega que, 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, durante o prazo de deliberação executiva da lei de conversão (15 dias úteis), a 
Medida Provisória permanece em vigor, ainda que vença o prazo de eficácia da MP (60 + 60).     
 
7.7. PROCEDIMENTO  
 
Segue os mesmos trâmites do processo ordinário. Casa iniciadora sempre a CD e a Casa revisora 
sempre o SF. 
 
Não há possibilidade de delegação interna corporis. A MP deve ir a Plenário. 
 
Antes de chegar a Casa iniciadora, a MP passa pela apreciação da Comissão Mista (12 Deputados e 
12 Senadores), que irá verificar o cumprimento dos pressupostos constitucionais da medida, 
emitindo um parecer opinativo.  
 

“Art. 62, § 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias 
e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada 

uma das Casas do Congresso Nacional”. 

 
O parecer é de suma importância para a fiscalização da legislação atípica do Poder Executivo, e não 
pode ser substituído pela emissão de um parecer de relator nomeador (STF ADI 0429). 
 
A medida provisória é encaminhada para análise, discussão e votação em cada Casa Legislativa. 
Primeiro na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal, salvo se a medida perder sua 
eficácia antes de chegar no Senado Federal.  
 
Emendas podem ser apresentadas, mas devem guardar pertinência temática com a MP 
apreciada. Visa-se evitar o chamado “contrabando legislativo”. 
 

ADI 5127 – modulação de efeitos (ex nunc). Reconheceu-se que o “contrabando legislativo” sempre 
foi uma prática muito comum, mas vedada pela CF/88. Todavia, modulou os efeitos para valer a 
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partir de 15/10/15. Todas as MPs anteriores que tenham sido aprovadas com “contrabando 
legislativo” foram consideradas válidas.  

 
Conforme o art. 62, § 6º. Se a medida provisória não for 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 (trancamento da pauta). 
 
O trancamento ocorre em uma Casa de cada vez. Atinge a pauta da Casa onde a MP está em 
trâmite.  
 

EXTENSÃO DO TRANCAMENTO: Michel Temer (Presidente da Câmara). 2009. O trancamento só 
atingiria os projetos de lei passíveis de serem tratados por MP, nunca as demais proposições. A tese 

foi acolhida no MS 27931 (STF). 

 
Princípio da irrepetibilidade: “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”.   
 
7.8. REJEIÇÃO E CONVESÃO DE MP EM LEI  
 
7.8.1. CONVERSÃO EXPRESSA: pode ser com ou sem alteração de texto. 
 
a) Sem alteração: Não precisa passar por sanção presidencial. Presidente do Congresso Nacional 
promulga a lei. 
 

b) Conversão com alteração de texto: a medida se tornará um projeto de lei de conversão, que 
seguirá o trâmite legislativo ordinário. Presidente da República terá 15 dias úteis para vetar ou 
sancionar. 
 

“§ 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”.  

 
Os trechos da MP que sofreram alteração: É necessário decreto legislativo. A MP, no ponto que 
tiver sido alterada, perderá sua eficácia desde a edição. Decreto legislativo em até 60 dias. Se o 
decreto não for editado, as relações jurídicas conservar-se-ão pela MP regidas (ultaeficácia). 
 
7.8.2. REJEIÇÃO, EXPRESSA OU TACITAMENTE: Perderá sua eficácia desde a edição. Decreto 

legislativo em até 60 dias. Se o decreto não for editado, as relações jurídicas conservar-se-ão pela 
MP regidas (ultaeficácia). 
 
8. DECRETOS LEGISLATIVOS  
 
É a espécie normativa primária utilizada pelo Congresso Nacional no uso de sua atribuições 
exclusivas, constantes do art. 49 da CF/88.  
 
Trâmite previsto no RICN: 
 
a) Maioria simples; 
b) Promulgados e publicados pelo Presidente do Senado Federal; 
c) Inexiste sanção ou veto presidencial; 
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9. RESOLUÇÕES 
 
Espécies normativas primárias editadas pelo Poder Legislativo (em âmbito federal tanto pelo 
Congresso Nacional, como pelas duas Casas Legislativas) no uso de suas atribuições fixadas 
pela Constituição.  
 
Alguns aspectos de tramitação definidos na CF:  
 
O quorum é de maioria relativa. Todavia, exige-se o quorum de 2/3 para as resoluções:  
 
a) Da respectiva Casa legislativa que suspende as imunidades parlamentares no curso de Estado de 
Sítio;  
b) Resolução da Câmara dos Deputados que autoriza o processamento do Presidente da República; 
c) Resolução do Senado Federal que aprova a condenação do Presidente da República pela prática 
de infração político administrativa; 
d) Resolução do Senado Federal que fixa as alíquotas máximas nas operações internas com a 
finalidade de resolver conflitos específicos que envolva interesse dos Estados e do DF. 
 
Matérias privativas das Casas Legislativas. Não há manifestação presidencial. Promulgação e 
publicação são efetivadas pela própria Casa Legislativa que expediu o ato. 
________________________________________________________ 
 
EXECÍCIOS  

 

1. (PC-BA 2018 VUNESP DELEGADO) A Casa na qual tenha sido concluída a votação de projeto de lei deverá 

enviá-lo ao Presidente da República que, ao considerar o projeto 

 

A) 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. 

B) inconstitucional, em parte, poderá apor veto parcial, no prazo de quinze dias úteis, abrangendo artigo, 

parágrafo, inciso, alínea ou expressão verbal. 

C) no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no 

prazo de trinta dias contados da data do recebimento. 
D) contrário ao interesse público, vetá-lo-á totalmente, não podendo fazê-lo, neste caso, de forma parcial, já 

que não há como cindir o interesse público. 

E) no todo ou em parte, inconstitucional, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de vinte dias contados da 

data do recebimento. 

 

2. (PC-AP 2018 VUNESP DELEGADO) O Presidente da República encaminhou à Câmara dos Deputados 
projeto de lei fixando o quadro de cargos da Polícia Federal e a respectiva remuneração. A proposta, todavia, 

foi aprovada com emenda parlamentar que aumentou o número de cargos previsto inicialmente. Descontente 

com a redação final do projeto, o Presidente da República deixou de sancioná-lo, restituindo-o ao Poder 

Legislativo. Considerando as disposições da Constituição Federal, 

 
I. a emenda parlamentar foi validamente proposta e aprovada, uma vez que versou sobre a mesma matéria do 

projeto de lei encaminhado pelo Presidente, titular de iniciativa privativa de leis que criem cargos públicos de 

policiais federais e que disponham sobre sua remuneração. 

II. ao deixar de ser expressamente sancionado pelo Presidente da República, o projeto de lei será tacitamente 

sancionado decorridos 15 dias úteis. 

III. havendo sanção tácita, descabe o ato de promulgação da lei pelo Chefe do Poder Executivo, devendo a lei 
ser promulgada pelo Presidente do Senado em 48 horas, sendo que se este não o fizer em igual prazo, caberá 

ao VicePresidente do Senado fazê-lo. 

 

Está correto o que se afirma em 

 
A) I, II e III. 

B) II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) I, apenas. 
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E) II e III, apenas. 
 

3. (PC-BA FUNCAB DELEGADO DE POLÍCIA 2016) Sobre o Processo Legislativo, assinale a alternativa 

correta. 

A) A matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada somente 

poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta 

dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional. 
B) A iniciativa popular de lei ordinária pode ser exercida pela apresentação ao Congresso Nacional de projeto 

de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco 

Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. 

C) É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a nacionalidade, à cidadania, aos direitos 

políticos, aos partidos políticos e ao direito eleitoral. 
D) A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

E) A proposta de emenda constitucional será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em 

dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, dois quintos dos votos dos respectivos 

membros. 

 
4. (PC-PE CESPE DELEGADO DE POLÍCIA 2016) Assinale a opção correta acerca do processo legiferante e 

das garantias e atribuições do Poder Legislativo. 

A) A criação de ministérios depende de lei, mas a criação de outros órgãos da administração pública pode se 

dar mediante decreto do chefe do Poder Executivo. 

B) Se um projeto de lei for rejeitado no Congresso Nacional, outro projeto do mesmo teor só poderá ser 
reapresentado, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara 

dos Deputados ou do Senado Federal. 

C) Uma medida provisória somente poderá ser reeditada no mesmo ano legislativo se tiver perdido sua 

eficácia por decurso de prazo, mas não se tiver sido rejeitada. 

D) Somente após a posse, deputados e senadores passam a gozar do foro por prerrogativa de função, quando 

deverão ser submetidos a julgamento perante o STF. 
E) Os deputados e os senadores gozam de imunidades absolutas, que não podem ser suspensas nem mesmo 

em hipóteses como a de decretação do estado de defesa ou do estado de sítio. 

 

5. (PC-PE FUNIVERSA DELEGADO DE POLÍCIA 2015) No que se refere a processo legislativo, assinale a 

alternativa correta segundo previsão da CF. 
 

A) As leis delegadas podem tratar de matérias reservas à lei complementar. 

B) Um projeto de lei que tratava da matéria X foi rejeitado. Nesse caso, essa mesma matéria X pode ser objeto 

de outro projeto de lei na mesma sessão legislativa, desde que proposta pela maioria absoluta dos membros 

de qualquer das casas do Congresso Nacional. 

C) Suponha-se que um senador tenha proposto projeto de lei, dispondo acerca da criação de uma nova taxa. 
Nesse caso, esse projeto será inconstitucional, visto que compete privativamente ao presidente da República a 

iniciativa de propor projeto de lei que disponha acerca de matéria tributária. 

D) Suponha-se que o presidente da República encaminhe ao Congresso Nacional medida provisória que trate 

da chamada “reforma eleitoral”, dispondo a respeito de direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. 

Nesse caso, não haverá qualquer obstáculo constitucional à conversão dessa medida provisória em lei. 
E) As medidas provisórias terão início na Câmara dos Deputados ou no Senado, devendo a outra casa 

funcionar como revisora. 

 


