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LEGENDA 

 

PROCESSO LEGISLATIVO 

FUNÇÕES 

O tema de processos legislativo é abordado pela constituição federal entre os artigos 

61 a 69, trata-se da função de legislar sendo uma das funções típicas do Legislativo e é a 

partir dela que nascem os atos normativos primários já que seu fundamental de validade é 

o próprio texto constitucional.  

Conceito jurídico indica que é um conjunto de atos interligados, de forma sequencial 

e progressiva, direcionados à produção de atos normativos. Podendo ser dividido em 

Processo Legislativo Comum ou Ordinário e Processo Legislativo Especial. 

O objeto do processo legislativo está previsto no art. 59 da Constituição Federal que 

traz a seguinte redação: 

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.  

Quando seu texto estiver preenchido com esta cor, estaremos falando da 
jurisprudência do STJ

Quando seu texto estiver preenchido com esta cor, estaremos falando da 
jurisprudência do STF



 

 

 

 

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, 

redação, alteração e consolidação das leis. 

Nem todas as espécies normativas primarias estão englobadas dentro do processo 

legislativo, a exemplo disso temos os decretos autônomos e os regimentos dos tribunais, 

são atos normativos primários. 

O não atendimento as regras constitucionais resultam em inconstitucionalidade 

formar (normodinâmica) da norma. A exemplo podemos citar uma espécie normativa, 

podendo ser uma lei, que é reservada a iniciativa do Presidente da República, no entanto 

ela é apresentada por um deputado, havendo a aprovação legislativa e posterior sansão 

Presidencial. Neste caso a lei possui um vício de iniciativa (pois só poderia ser proposta 

pelo Presidente da República), então ela é formalmente inconstitucional, tratando-se de 

um vício insanável, podendo ser objeto de declaração de inconstitucionalidade pelo STF. 

Perceba que nem adentramos ao conteúdo da norma, a sua materialidade, apenas 

a formalidade legal, isso significa que por mais que a norma aprovada com vício de 

iniciativa esteja materialmente dentro dos padrões constitucionais, ela ainda poderá ser 

declarada inconstitucional pois não seguiu o processo legislativo (formalidade) 

determinada na constituição. 

PROCESSO LEGISLATIVO COMUM 

O procedimento legislativo comum 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. 

 

 

Fase introdutória (1ª Fase) 



 

 

 

 

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 algumas espécies:  

a) Geral ou Comum; 

Ocorre quando um dispositivo constitucional estabelece de forma genérica os 

legitimados para deflagar o processo legislativo, sem fazer referência ao tema. 

Essa iniciativa está prevista, por exemplo, no artigo 61 da CF/88 que dispõe todos 

aqueles que são legitimados para a inciativa de determinada espécie legislativa, percebe-

se que qualquer um dos previstos naquele rol tem legitimidade para propor Lei Ordinária 

ou Complementar, vejamos: 

“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.” 

b) Popular 

Na iniciativa popular o povo é autor do projeto (eleitores são os subscritores do 

projeto) de lei; conforme a Constituição a iniciativa popular pode se dar em âmbito 

federal, estadual, municipal e distrital. 

Prevista no artigo 61, §2º da CF/88 e prevê os requisitos para que a população 

proponha lei ordinária no âmbito federal, desde que cumprida as formalidades 

constitucionais para tal: 

 

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. 

 

Importante ressaltar que no âmbito estadual a Constituição Federal cabe à lei 

definir, conforme o art. 27, §4º dispõe que: A lei disporá sobre a iniciativa popular no 

processo legislativo estadual.  

No que tange ao âmbito municipal este está previsto no art. 29, inciso XII: 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. 

c) Parlamentar ou Legislativa 

Nessa espécie o projeto de lei (ou proposição legislativa) é de autoria de Deputado 

Federal, Senador ou Comissão da Câmara, do Senado ou Congresso Nacional, é o 

legislativo exercendo a sua função típica, legislativa, desde o ínicio, a partir da 

apresentação da proposição legislativa, por impulso próprio. O exercício da função 

legiferante não depende de impulso externo, como ocorre, por exemplo, com a função 

jurisdicional, sujeita ao princípio da inertia da jurisdição, ela, a função legiferante, pode 

ser sponte própria, por sua própria vontade. 

d) Executiva 

Ocorre quando o Presidente da República for o autor da proposição legislativa 

(projeto de lei, proposta de emenda à constituição, medida provisória), o incício do 

processo legislativo se da de iniciativa do Chefe do Executivo, que é quem apresenta (ou 

edita, no caso de medidas provisórias) a proposição legislativa deflagrando o processo 

legislativo. 

1% do 
eleitorado 
nacional

Distribuídos 
por pelo 
menos 5 
estados

Não menos 
que 0,3% do 
eleitorado de 
cada estado



 

 

 

 

e) Reservada ou privada 

Tem-se iniciativa reservada ou privativa quando a Constituição confere a 

legitimado específico a apresentação de proposição legislativa sobre matéria 

determinada. 

Iniciativa reservada ao Presidente da 

República: 

Art. 61, §1º: § 1º São de iniciativa 

privativa do Presidente da República 

as leis que: I - fixem ou modifiquem 

os efetivos das Forças Armadas; (...) 

Câmara dos Deputados 

Atenção: 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) 

 Art. 51. Compete privativamente à 

Câmara dos Deputados: 

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;   

Senado Federal 

Atenção: 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) 

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;  

Tribunal de Contas da União 

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. 

Supremo Tribunal Federal 

 Art. 93. Lei complementar, de 

iniciativa do Supremo Tribunal 

Federal, disporá sobre o Estatuto da 

Magistratura, observados os 

seguintes princípios: 

Tribunais Superiores 

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: 

a) a alteração do número de 

membros dos tribunais inferiores; 

Ministério Público 

Art. 127, §2º: Ao Ministério Público é 

assegurada autonomia funcional e 

administrativa, podendo, observado 

o disposto no art. 169, propor ao 

Poder Legislativo a criação e extinção 



 

 

 

 

de seus cargos e serviços auxiliares, 

provendo-os por concurso público de 

provas ou de provas e títulos, a 

política remuneratória e os planos de 

carreira; a lei disporá sobre sua 

organização e funcionamento. 

Defensoria Pública 

Art. 134, §4º: São princípios 

institucionais da Defensoria Pública a 

unidade, a indivisibilidade e a 

independência funcional, aplicando-

se também, no que couber, o 

disposto no art. 93 e no inciso II do 

art. 96 desta Constituição Federal.    

 

Podemos falar em inconstitucionalidade por contrabando legislativo, quando 

através de emenda parlamentar, a projeto de lei de iniciativa reservada a outro 

legitimado, é introduzido na referida proposição matéria que não guarda relação 

temática com o objeto original do projeto apresentado pelo legitimado específico, que é 

quem pode deflagrar o processo legislativo sobre o tema previamente delimitado pela 

Constituição, para as matérias de iniciativa reservada. Cabendo ao legitimado especial 

definir tema ao apresentar o projeto de lei de iniciativa reservada sua, não comportando 

ampliação temática via emenda parlamentar. 

f) Conjunta 

Poderíamos ainda falar da iniciativa conjunta apenas a título informativo, uma vez 

que essa não mais possui previsão constitucional, foi introduzida pela Emenda 

Constitucional nº 19/98 que alterou o artigo 48, XV da Constituição Federal onde constava 

a seguinte redação:  



 

 

 

 

Inciso XV do art. 48 da CF/88, incluído 

pela EC/nº19/98: 

Redação Atual Da Cf/88, Com 

Redação Dada Pela Ec/Nº41 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com 
a sanção do Presidente da República, não 
exigida esta para o especificado nos arts. 
49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias 
de competência da União, especialmente 
sobre: 

(...) 

XV - fixação do subsídio dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, por lei de 
iniciativa conjunta dos Presidentes da 
República, da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal e do Supremo Tribunal 
Federal, observado o que dispõem os arts. 
39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, 
I." fixação do subsídio dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, por lei de 
iniciativa conjunta dos Presidentes da 
República, da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal e do Supremo Tribunal 
Federal, observado o que dispõem os arts. 
39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I." 

Art. 48 (...) 

XV – fixação dos subsídio dos Ministros 

do Supremo Tribunal Federal, 

observado o que dispõem os arts. 39, § 

4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. 

 

Fase Constitutiva (2ª Fase) 

A fase constitutiva é formada por:  

a) deliberação;  

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. 

Vemos então que o projeto de lei no âmbito federal deverá ser submetido à 

apreciação das duas casas legislativas. Nesse contexto então há a Casa Iniciadora e a Casa 

Revisora. A Casa Iniciadora, como se pode observar pelo próprio nome, é onde o processo 

legislativo começa e a Casa Revisora então fica com o trabalho de rever o trabalho 

executado pela Iniciadora. 

Assim, se um projeto de Lei de Iniciativa do Senado Federal este então será a Casa 

Iniciadora e a Câmara dos Deputados será a Casa Revisora, sendo o oposto verdadeiro 

também. 

Importante ressaltar que são apreciados inicialmente pela Câmara dos Deputados 

os projetos de lei de iniciativa de deputado federal, comissão da Câmara dos Deputados, 

Presidente da República, Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores, Procurador-

Geral da República e os de iniciativa popular. 

Por sua vez o Senado aprecia inicialmente os projetos de lei de iniciativa de seus 

membros ou de comissões do senado. No caso de comissões mistas (Senado e Câmara) 

os projetos serão apreciados inicialmente de forma alternada entre as Casas Legislativas. 

Ao ser apresentado novo projeto de lei haverpa a fase de instrução na Casa 

Iniciadora submetendo-se à apreciação das comissões. Sendo que será apreciado pela 

comissão temática, que vai examinar a matéria e haverá também apreciação pela 

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) onde será apurado a constitucionalidade da 

norma que se pretende inserir no Ordenamento. 

Quando falamos na Comissão de Constituição e Justiça estamos falando de uma 

análise da legalidade da norma em um todo, passando pelo crivo quanto aos aspectos 

legais, jurídicos, regimentais e técnicas legislativas do projeto de lei ou de emenda, este 

mesmo processo ocorre novamente na Casa Revisora. 

Após passar pelo crivo das Comissões internas o Projeto de Lei (PL) é encaminhado 

ao Plenário da Casa Iniciadora para a discussão e votação de seus membros (escrutínio 



 

 

 

 

como referido anteriormente), essa votação ocorre conforme determinação do 

regimento interno da Casa Legislativa. O art. 47 da Constituição Federal traz que salvo 

disposição em contrário, as deliberações de casa Casa e de suas Comissões serão tomadas 

por maioria dos votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. 

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. 

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. 

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 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). 

“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. 

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). 

Na Casa Iniciadora o projeto por ser aprovado e seguir pra Casa Revisora ou 

rejeitado, neste caso será arquivado e a matéria somente poderá ser objeto de novo 

projeto, na mesma sessão legislativa, se houver proposta de maioria absoluta dos 

membros de qualquer das Casas. Este é o Princípio da Irrepetibilidade. 



 

 

 

 

Na Casa Revisora o processo poderá seguir três caminhos: 

Se a Casa Iniciadora aceitar as emendas o PL será encaminhado ao 

Presidente da República para sanção ou veto. Na hipótese de a Casa 

Iniciadora rejeitar as emendas então o PL será encaminhado sem as emendas 

para sanção ou veto do Chefe do Executivo. 

Como visto acima é possível que durante essa fase sejam apresentadas emendas 

parlamentares ao projeto de lei, vale ressaltar que aos Projetos de Lei de iniciativa do 

Presidente da República também é possível a edição de emendas parlamentares desde 

que guardem pertinência com a temática delimitada pelo proponente, sob o risco de 

incorrer na inconstitucionalidade por contrabando legislativo. 

Essas emendas 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. 

Projeto rejeitado
Arquivamento e 

princípio da 
Irrepetibilidade.

Aprovado sem 
emendas

Encaminhado ao Chefe 
do Executivo para 
sanção ou veto.

Aprovado com 
emendas

Retorno à Casa 
Iniciadora para 

aprecição da Emenda e 
não poderá ser 
subemendado.

Se aprovado ou 
rejeitado as emendas 
na Casa Iniciadora é 

Remetido ao Chefe do 
Excutivo para sanção 

ou veto.



 

 

 

 

Projeto de lei aprovado na Casa iniciadora (Câmara dos Deputados) e remetido à Casa 

revisora (Senado Federal), na qual foi aprovado substitutivo, seguindo-se sua volta à 

Câmara. A aprovação de substitutivo pelo Senado não equivale à rejeição do projeto, 

visto que "emenda substitutiva é a apresentada à parte de outra proposição, 

denominando-se 'substitutivo' quando alterar, substancial ou formalmente, em seu 

conjunto" (§ 4º do art. 118 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados); 

substitutivo, pois, nada mais é do que uma ampla emenda ao projeto inicial. A rejeição 

do substitutivo pela Câmara, aprovando apenas alguns dispositivos dele destacados 

(art. 190 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados), implica a remessa do 

projeto à sanção presidencial, e não na sua devolução ao Senado, porque já concluído 

o processo legislativo; caso contrário, dar-se-ia interminável repetição de idas e vindas 

de uma Casa Legislativa a outra, o que tornaria sem fim o processo legislativo. [ADI 

2.182 MC, rel. min. Maurício Corrêa, j. 31-5-2000, P, DJ de19-3-2004.] 

 

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.” 

 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=2182&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=2182&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M


 

 

 

 

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 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. (...) § 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, conforme consta do art. 66, § 3º, da CF/88. 

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

No procedimento de elaboração de leis ordinárias e complementares, há, sem dúvida, a 

necessidade de submissão do projeto à apreciação do Chefe do Executivo. No entanto, 

não há sanção ou veto do Presidente da República nos seguintes casos (lembrando que 

as espécies normativas elencadas no art. 59 da CF/88 ainda serão objeto de estudo em 

tópico próprio nesta aula): 

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). 

Veja como a OAB já cobrou este ponto na prova: 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO NO EXAME DE ORDEM? 

(FGV - 2016 - OAB – XX -Reaplicação Salvador/BA) Sob a alegação de 

que o Projeto de Lei nº 1234, aprovado pelo Congresso Nacional, 

viola a CRFB/88, o Presidente da República o veta. Insatisfeitas, as 

lideranças políticas da oposição afirmam que a justificativa 

presidencial não se sustenta em argumentação jurídica plausível. 

As lideranças partidárias, por considerarem que o projeto de lei, nos termos aprovados 

pelo Poder Legislativo, é fundamental para o processo de recuperação econômica do 

país, reúnem-se e sugerem várias ações para que as propostas constantes do projeto 

possam se converter em lei. 

Assinale a ação que, com embasamento constitucional, as lideranças partidárias 

devem adotar. 

A) Formar uma base de apoio que contasse com a maioria simples dos membros de 

uma das casas legislativas, para apresentar, na mesma sessão legislativa, projeto 

de lei de idêntico teor. 



 

 

 

 

B) Recorrer ao Poder Judiciário contra o ato do Presidente da República, que, 

valendo-se de instrumento arbitrário e antidemocrático (o veto), impediu o 

Legislativo de exercer sua função típica. 

C) Formar maioria absoluta no Congresso Nacional (senadores e deputados federais) 

que, em sessão conjunta, votasse pela derrubada do veto imposto pelo Presidente 

da República. 

D) Entender-se políticamente com o Presidente da República, de maneira que este 

último viesse a desistir do veto por intermédio da figura jurídica da retratação de 

veto presidencial. 

Comentários: 

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. 

§ 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. 

Resposta: Alternativa C 

 

Fase Complementar (3ª Fase) 

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. 

PROCESSO LEGISLATIVO COMUM 

Fases e 

Tramitação 
Casa Iniciadora Casa Revisora 

Presidente 

da República 

(Deliberação 

Executiva) 

1ª Introdutória:  
Apresentação do 

Projeto de Lei (PL) 
  

2ª Constitutiva 

- Análise pelas 

Comissões 

- Deliberação 

- Votação 

- Análise pelas 

Comissões 

- Deliberação 

- Votação 

Sanção 

Ou 

Veto 

3ª 

Complementar 
  

- Promulgação 

- Publicação 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO NO EXAME DE ORDEM? 



 

 

 

 

(FGV - 2015 - OAB – XVI) Determinado projeto de lei aprovado pela 

Câmara dos Deputados foi devidamente encaminhado ao Senado 

Federal. Na Casa revisora, o texto foi aprovado com pequena 

modificação, sendo suprimida certa expressão sem, contudo, alterar 

o sentido normativo do texto aprovado na Câmara. Assim, o projeto foi enviado ao 

Presidente da República, que promoveu a sua sanção, dando origem à Lei “L”. 

Neste caso, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

A) não houve irregularidade no processo legislativo, porque não há necessidade de 

reapreciação, pela Câmara dos Deputados, do projeto de lei que tenha expressão 

suprimida pelo Senado Federal, quando sentido o normativo da redação 

remanescente não foi alterado. 

B) não houve irregularidade no processo legislativo, porque é função precípua da 

Casa revisora estabelecer as mudanças que lhe parecerem adequadas, sendo 

desnecessário o retorno à Casa iniciadora, mesmo nas situações em que a 

alteração modifique o sentido normativo inicial. 

C) houve irregularidade no processo legislativo, pois qualquer alteração realizada, 

pela Casa revisora, no texto do projeto de lei implica a necessária devolução à 

Casa iniciadora, a fim de que aprecie tal alteração. 

D) houve irregularidade no processo legislativo, mas, por tratar-se de problema de 

natureza interna corporis do Congresso Nacional, somente uma ADI proposta 

pela Mesa da Câmara dos Deputados teria o condão de suscitar a 

inconstitucionalidade da Lei “L”. 

Comentários: 

“Não precisa ser reapreciada pela Câmara dos Deputados expressão suprimida pelo 

Senado Federal em texto de projeto que, na redação remanescente, aprovada de 

ambas as Casas do Congresso, não perdeu sentido normativo.” (ADI 3.367, Rel. 

Min.Cezar Peluso, julgamento em 13-4-2005, Plenário, DJ de 22-9 2006.) No mesmo 

sentido: ADI 2.666, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 3-10-2002, Plenário, DJ de 

6-12-2002. 



 

 

 

 

Resposta: Alternativa A 

 

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO SUMÁRIO OU DE URGÊNCIA 

 O Procedimento Legislativo Sumário está previsto no art. 64, §1º, no qual 

estabelece que o Presidente da República poderá solicitar urgência para a aprecição de 

projetos de lei. Importante frisar que não é necessário que a matéria seja de iniciativa 

do Chefe do Executivo, podendo ser solicitar essa urgência em relação a qualquer projeto 

que ele tiver apresentado ao Congresso Nacional, em qualquer fase da tramitação. 

Embora na constituição esteja colocado como solicitação, trata-se na verdade de 

requisição segundo a doutrina, uma vez que solicitado a urgência o Congresso Nacional 

deverá, obrigatoriamente, instaurar o procedimento legislativo sumário. Portanto, trata-

se de ato vinculado. 

Essa espécie de processo legislativo tem prazo máximo estabelecido de 100 dias, 

dessa forma são 45 dias na Câmara e 45 dias no Senado e mais 10 dias para a Câmara 

apreciar emendas do Senado, se houver. Desconsiderando o período de recesso. 

Caso o prazo não seja cumprido haverá trancamento de pauta das deliberações 

legislativas da respectiva casa, com exceção daquelas que tiverem prazo constitucional 

estabelecido. 

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.  

§ 1º - O Presidente da República poderá solicitar urgência para 

apreciação de projetos de sua iniciativa. 

 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO NO EXAME DE ORDEM? 



 

 

 

 

(FGV - 2018 - OAB - XXVI) O deputado federal Alberto propôs, no 

exercício de suas atribuições, projeto de lei de grande interesse para 

o Poder Executivo federal. Ao perceber que o momento político é 

favorável à sua aprovação, a bancada do governo pede ao Presidente 

da República que, utilizando-se de suas prerrogativas, solicite urgência (regime de 

urgência constitucional) para a apreciação da matéria pelo Congresso Nacional. Em 

dúvida, o Presidente da República recorre ao seu corpo jurídico, que, atendendo à sua 

solicitação, informa que, de acordo com o sistema jurídico-constitucional brasileiro, o 

pleito da base governista: 

A) é viável, pois é prerrogativa do chefe do Poder Executivo solicitar o regime de 

urgência constitucional em todos os projetos de lei que tramitem no Congresso 

Nacional. 

B) não pode ser atendido, pois o regime de urgência constitucional somente pode 

ser solicitado pelo presidente da mesa de uma das casas do Congresso Nacional. 

C) viola a CRFB/88, pois o regime de urgência constitucional somente pode ser 

requerido pelo Presidente da República em projetos de lei de sua própria 

iniciativa. 

D) não pode ser atendido, pois, nos casos urgentes, o Presidente da República deve 

veicular a matéria por meio de medida provisória e não solicitar que o Legislativo 

aprecie a matéria em regime de urgência. 

 Resposta: Alternativa C 

 

PROCESSO LEGISLATIVO ESPECIAL 

Emendas Constitucionais 

Possui também todas as 03 fases anterioromente vistas, contudo não existe a parte 

de sanção ou veto do Chefe do Executivo, sendo que os legitimados para a sua 

propositura possuem previsão expressa e taxativa (conforme posição do STF) no artigo 

60, incisos I, II e III da Constituição Federal de 1988, conforme segue: 



 

 

 

 

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; 

III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das 

unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela 

maioria relativa de seus membros. 

 

 

A Discussão e Votação em cada Casa do Congresso Nacional, em doi turnos, com 

quórum de aprovação de 3/5 dos votos dos membros (maioria qualificada absoluta), 

totalizando 4 turnos de votação, também passa pela análise das comissões. 

Em seguida, por maioria, rejeitou-se alegação de inconstitucionalidade formal da EC 

62/2009, por suposta inobservância do interstício dos turnos de votação (CF, art. 60, 

§ 2º). Ocorre que a Emenda teria sido votada, no Senado Federal, ao longo de 2 

sessões ocorridas no mesmo dia, com menos de 1h de intervalo entre ambas. 

Le
gi

tim
ad

os
 P

EC Presidente da República

1/3 dos Membros de uma das Casas 
Legislativas

+ da metade as Assembléias 
Legislativas das UF's, com 

manifestação de maioria relativa dos 
membros



 

 

 

 

Prevaleceu o voto do Min. Luiz Fux. Assinalou que o STF não poderia agir de modo a 

engessar a dinâmica própria aos agentes políticos eleitos no parlamento. Afirmou que 

a exigência constitucional em comento teria por fim assegurar a reflexão profunda e a 

maturação das ideias antes da modificação de documento jurídico com vocação de 

perenidade. No entanto, a partir dessa finalidade abstrata, não seria possível extrair-

se a imprescindibilidade de interstício mínimo entre os turnos. Assim, não se poderia 

falar em vício formal, sequer sob a suposta vertente teleológica de interpretação do 

art. 60, § 2º, da CF. ADI 4357/DF, rel. Min. Ayres Britto, 6 e 7.3.2013. (ADI-4357) 

ADI 4425/DF, rel. Min. Ayres Britto, 6 e 7.3.2013. (ADI-4425) 

Retirado do Informativo nº 697 do STF – 4 a 8 de março de 2013. 

A promulgação então ocorre respectivamente pelas mesas da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, transformando a proposta de emenda à constituição 

(PEC) em Emenda à Constituição (EC), cabendo ao presidente do Senador Federal, que é 

o presidente do Congresso Nacional, a Publicação. 

CF/88, Art. 60, § 5º A matéria constante de proposta de emenda 

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de 

nova proposta na mesma sessão legislativa. 

 

Se o Presidente da República apresenta Projeto de Emenda à Constituição 

e ao chegar no Senado ocorro a emenda substitutiva total, havendo 

rejeição da emenda, poderá o projeto original (sem emenda) ser colocado em 

votação na mesma sessão legislativa. 

 

Leis Complementares 

Neste tópico faremos uma diferenciação do procedimento da Lei Complementar 

(LC) com o de uma Lei Ordinária: 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4357&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4425&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M


 

 

 

 

 Lei Complementar Lei Ordinária 

Quorum de aprovação Maioria Absoluta Maioria Simples 

Procedimentos 
- Discutido e votado em 

Plenário 

- Procedimento Comum 

- Procedimento Terminativo 

Distinção Regimental 

Regimento CD: 2 Turnos 

de votação 

Regimento SF: Um turno 

de votação 

Um turno de votação em 

cada Casa Legislativa. 

Distinção Material Reserva material taxativa Reserva subsidiária 

 

Procedimento de Incoporação de Tratados Internacionais de Direitos 
Humanos no Brasil 

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), semelhante ao rito de 

Emenda à Constituição. 

ANTERIOR À EC/45 POSTERIOR À EC/45 

1ª Fase – Poder Executivo (art. 84, VIII): 

- Negociação 

- Conclusão 

- Assinatura 

1ª Fase – Poder Executivo (art. 84, VIII): 

- Negociação 

- Conclusão 

- Assinatura 

2ª Fase – Poder Legislativo (art. 49, I): 

- Processo legislativo ordinário 

2ª Fase – Poder Legislativo (art. 49, I c/c art. 

5º, §3º): 

- Processo legislativo ordinário 

- Processo Legislativo especial (art. 5º, §3) 



 

 

 

 

3ª Fase – Poder Executivo (art. 84, VIII, 

parte final): 

- Promulgação (decreto prmulgador) – 

plano interno 

- Ratificação – plano internacional 

3ª Fase – Poder Executivo (art. 84, VIII, parte 

final): 

- Promulgação (decreto prmulgador) – 

plano interno 

- Ratificação – plano internacional 

 

CF/88, Art. 5º, §3ºOs 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.  

 

Após a EC/45 caso o tratado de direitos humanos seja aprovado 

pelo Processo Legislativo Especial este ganha o status de Emenda à 

Constituição, contudo continuam sendo um Decreto Legislativo.  

Se o Tratado Internacional for aprovado pelo processo ordinário o Decreto 

Legislativo ganha status supralegal. 

 

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 

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).  

  

EMENDAS CONSTITUCIONAIS 

Acima nós estudamos o processo legislativo de uma emenda à constituição, 

contudo não entramos em datelhes quanto a sua espécie normativa. 

Quanto às emendas constitucionais, há o seguinte questionamento: existe 

iniciativa popular de proposta de emenda à Constituição?  

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 

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 

que as Constituições Estaduais tragam essa previsão (ampliando as hipóteses previstas 



 

 

 

 

na CF/88), por se tratar de instrumento de exercício da soberania popular e da 

democracia direta. 

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

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

no sentido da impossibilidade dessa iniciativa em relação a propostas de emendas à 

CF/88. 

LEIS (COMPLEMENTARES, ORDINÁRIAS E DELEGADAS) 

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.  

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.  

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. 

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. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO NO EXAME DE ORDEM? 

(FGV - 2019 - OAB – XXIX) Em 2005, visando a conferir maior 

estabilidade e segurança jurídica à fiscalização das entidades 

dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético, o 

Congresso Nacional decidiu discipliná-las por meio da Lei 

Complementar X, embora a Constituição Federal não reserve a matéria a essa 

espécie normativa. Posteriormente, durante o ano de 2017, com os avanços 

tecnológicos e científicos na área, entrou em vigor a Lei Ordinária Y prevendo novos 

mecanismos fiscalizatórios a par dos anteriormente estabelecidos, bem como 

derrogando alguns artigos da Lei Complementar X. 

 Diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta. 

A) A Lei Ordinária Y é formalmente inconstitucional, não podendo dispor sobre 

matéria já tratada por Lei Complementar, em razão da superioridade hierárquica 

desta em relação àquela. 

B) Embora admissível a edição da Lei Ordinária Y tratando de novos mecanismos a par 

dos já existentes, a revogação de dispositivos da Lei Complementar X exigiria 

idêntica espécie normativa. 

C) A Lei Complementar X está inquinada de vício formal, já que a edição dessa espécie 

normativa encontra-se vinculada às hipóteses taxativamente elencadas pela 

Constituição Federal de 1988. 

D) A Lei Complementar X, por tratar de matéria a respeito da qual não se exige a 

referida espécie normativa, pode vir a ser revogada por Lei Ordinária posterior que 

verse sobre a mesma temática. 



 

 

 

 

Comentários: Cofins (CF, art. 195, I). Revogação pelo art. 56 da Lei 9.430/1996 da 

isenção concedida às sociedades civis de profissão regulamentada pelo art. 6º, II, da 

LC 70/1991. Legitimidade. Inexistência de relação hierárquica entre LO e LC. Questão 

exclusivamente constitucional, relacionada à distribuição material entre as espécies 

legais. Precedentes. A LC 70/1991 é apenas formalmente complementar, mas 

materialmente ordinária, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição 

social por ela instituída. ADC 1, rel. Moreira Alves, RTJ 156/721. [RE 377.457, rel. min. 

Gilmar Mendes, j. 17-9-2008, P, DJE de 19-12-2008, Tema 71.] Vide ADI 4.071 AgR, rel. 

min. Menezes Direito, j. 22-4-2009, P, DJE de 16-10-2009 

Resposta: Alternativa D 

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 

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.” 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO NO EXAME DE ORDEM? 

(FGV - 2017 - OAB – XXII) O Presidente da República, objetivando 

adotar medidas urgentes para melhorar o desempenho da máquina 

burocrática pública, solicita delegação ao Congresso Nacional a fim 

de normatizar, por meio de lei delegada, a tramitação mais eficiente 

de processos no âmbito da Administração Pública. O Congresso Nacional, embora 

tenha concordado com o pedido formulado, especifica, por meio de resolução, que o 

projeto de lei delegada proposto pelo Presidente da República, antes de adentrar o 

sistema jurídico vigente pela via legal, deverá ser por ele avaliado. O Presidente da 

República, tendo dúvidas sobre se a condição imposta pelo Poder Legislativo é 

violadora da ordem jurídico-constitucional brasileira, solicita esclarecimentos à sua 



 

 

 

 

assessoria jurídica. Sobre a exigência do Congresso Nacional, assinale a afirmativa 

correta. 

A) A exigência é constitucional, posto que a CRFB/88 prevê a possibilidade de 

controle prévio sobre o conteúdo normativo da delegação, quando a resolução assim 

o previr. 

B) A exigência é inconstitucional, posto que a autorização para a edição de lei 

delegada, quando concedido pelo Congresso Nacional, retira desse órgão qualquer 

possibilidade de controle sobre o seu conteúdo. 

C) A exigência é constitucional, podendo o Parlamento arrogar-se o direito de 

propor emendas ao conteúdo normativo do projeto de lei proposto pelo Presidente 

da República. 

D) A exigência é inconstitucional, pois a lei delegada é espécie normativa cujo 

fundamento encontra-se alicerçado no princípio da total independência de um Poder 

nos assuntos de outro. 

Comentários:  

Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá 

solicitar a delegação ao Congresso Nacional. 

§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, 

este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. 

Resposta: Alternativa A 

 

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. 

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. 

 

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. 

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 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. 

Esse prazo de 90 dias é aquele previsto no Procedimento Legislativo Sumário, 

ou seja, já que o Presidente pode forçar a urgência na votação de um assunto 

de seu interesse que precisa ser finalizado em um prazo de até 100 dias, o uso da 

Medida Provisória precisa justificar a urgência de não se optar por essa via. 

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. 

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.  

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. 

 



 

 

 

 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da 

República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, 

devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. 

§ 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. 

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. 

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: 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. 

b) 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. 

c) Rejeição tácita (não apreciação): 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. 



 

 

 

 

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. 

d) 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.   

a. 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. 

 

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. 



 

 

 

 

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: 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO NO EXAME DE ORDEM? 

(FGV - 2020 - OAB – XXXI): Diante das intensas chuvas que atingiram 

o Estado Alfa, que se encontra em situação de calamidade pública, o 

Presidente da República, ante a relevância e urgência latentes, edita 

a Medida Provisória nº XX/19, determinando a abertura de crédito 

extraordinário para atender às despesas imprevisíveis a serem realizadas pela 

União, em decorrência do referido desastre natural. 

A partir da situação hipotética narrada, com base no texto constitucional vigente, 

assinale a afirmativa correta. 

A) A Constituição de 1988 veda, em absoluto, a edição de ato normativo dessa 

natureza sobre matéria orçamentária, de modo que a abertura de crédito 

M
ed

id
a 

Pr
ov

isó
ria

Presidente da República
Relevância e Urgênica

Aprovação sem alteração Promulgação Mesa do CN
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extraordinário deve ser feita por meio de lei ordinária de iniciativa do Chefe do 

Executivo. 

B) A Constituição de 1988 veda a edição de ato normativo dessa natureza em 

matéria de orçamento e créditos adicionais e suplementares, mas ressalva a 

possibilidade de abertura de crédito extraordinário para atender a despesas 

imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. 

C) O ato normativo editado afronta o princípio constitucional da anterioridade 

orçamentária, o qual impede quaisquer modificações nas leis orçamentárias após 

sua aprovação pelo Congresso Nacional e consequente promulgação presidencial. 

D) O ato normativo editado é harmônico com a ordem constitucional, que autoriza 

a edição de medidas provisórias que versem sobre planos plurianuais, diretrizes 

orçamentárias, orçamento e créditos adicionais, suplementares e extraordinários, 

desde que haja motivação razoável. 

Comentários: A Constituição Federal em seu art. 62, § 1º, inciso I, alínea "d" 

determina que é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a 

planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e 

suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º, da CF/88, que dispõe que a 

abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas 

imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 

calamidade pública. 

Resposta: Alternativa B 
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