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Poder Legislativo, Casas Congressuais e Competências
O Poder Legislativo Nacional é bicameral, sendo o Congresso Nacional composto por deputados federais
(representantes do povo) e senadores (representantes dos estados-membros e do DF). No âmago dos
Estados, DF e Municípios, porém, o Poder Legislativo é unicameral, composto pelas Assembleias Legislativas
Estaduais, Câmara Legislativa Distrital e Câmara dos Vereadores Municipais, respectivamente.
A estrutura das normas constitucionais determina que a Câmara seja uma instituição mais ativa, inovadora,
jovial, e o Senado seja mais conservador. Observe-se que a idade mínima, o tempo de mandato, a taxa de
renovação a cada nova eleição e a adoção de sistemas eleitorais diferentes (proporcional para a Câmara e
majoritário para o Senado), além do número de membros (513 deputados e 81 senadores) e das
competências expressas nos arts. 51 e 52 determinam que o status de Senador seja mais elevado e menos
acessível, por isso mesmo mais conservador.
- Composição e casas: art. 44 a 46.
- Competências legislativas: art. 48.
- Competências deliberativas: art. 49.
- Competências das casas: art. 51 e 52.
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.
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:
I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e
emissões de curso forçado;
III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;
IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;
V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União;
VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas
Assembleias Legislativas;
VII - transferência temporária da sede do Governo Federal;
VIII - concessão de anistia;
IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos
Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal;
X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o
art. 84, VI, b;
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XI - criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública;
XII - telecomunicações e radiodifusão;
XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações;
XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.
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.
XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, §
4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I.
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras
transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em
lei complementar;
III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência
exceder a quinze dias;
IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer
uma dessas medidas;
V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de
delegação legislativa;
VI - mudar temporariamente sua sede;
VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37,
XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;
VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado
o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;
IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a
execução dos planos de governo;
X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os
da administração indireta;
XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros
Poderes;
XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;
XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;
XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e
lavra de riquezas minerais;
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XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e
quinhentos hectares.
1.1. Senado
Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o
princípio majoritário.
§ 1º - Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.
§ 2º - A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos,
alternadamente, por um e dois terços.
§ 3º - Cada Senador será eleito com dois suplentes.
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem
como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da
mesma natureza conexos com aqueles;
II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de
Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral
da União nos crimes de responsabilidade;
III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de:
a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;
b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República;
c) Governador de Território;
d) Presidente e diretores do banco central;
e) Procurador-Geral da República;
f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão
diplomática de caráter permanente;
V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios;
VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder
Público federal;
VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito
externo e interno;
IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal;
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XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da
República antes do término de seu mandato;
XII - elaborar seu regimento interno;
XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos,
empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
XIV - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.
XV - avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus
componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e
dos Municípios.
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal
Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal,
à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das
demais sanções judiciais cabíveis.
1.2. Câmara dos Deputados
Os deputados federais são eleitos na circunscrição estadual, e o número de vagas de cada estado é
proporcional à sua população, observando-se o teto de 70 e o piso de 8 (art. 45, § 1º), segundo o objetivo de
diminuir desigualdades regionais. O sistema proporcional pelo qual se elegem os deputados federais é o de
lista aberta: os votos são do partido ou da coligação; a oportunidade de se votar no candidato definirá a
posição do candidato na lista. Dentro da coligação, definido o número de cadeiras a preencher, os eleitos
serão os nominalmente mais votados. As cadeiras que sobram, devido às frações do coeficiente eleitoral, são
distribuídas segundo uma média dos partidos calculada por fórmula matemática:
Votos válidos do partido
________________________
Nº de cadeiras do partido + 1
Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal.
Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.
Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional,
em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
§ 1º - O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será
estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários,
no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou
mais de setenta Deputados.
§ 2º - Cada Território elegerá quatro Deputados.
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Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o VicePresidente da República e os Ministros de Estado;
II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso
Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;
III - elaborar seu regimento interno;
IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos,
empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
V - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.

Estatuto dos Parlamentares
1. Imunidades
A finalidade das imunidades parlamentares é a proteção da independência do Poder Legislativo em relação
aos outros e frente à própria sociedade, de forma a respeitar o princípio da separação de poderes, e,
consequentemente, do Estado Democrático de Direito.
1.1. Material
Art. 53 – Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões,
palavras e votos. Também é chamada de imunidade substancial ou inviolabilidade. Atinge o parlamentar
enquanto exerce sua função, ou seja, deve haver nexo de causalidade entre o exercício do mandato e o
proferimento das opiniões ou palavras, não necessariamente em plenário. A imunidade material não
depende de logradouro, exceto no caso dos vereadores, aos quais ela só se aplica na circunscrição do
município. Consiste na supressão de sua responsabilidade civil, penal, disciplinar ou política (sendo os dois
últimos não expressos no caput do art. 53) em relação a suas opiniões, palavras e votos. Não existe,
portanto, a incidência da norma penal relativa à calúnia ou mesmo a incidência da norma civil sobre danos
morais. Ainda, a imunidade material tem eficácia temporal (sempre em relação às palavras proferidas no
período do mandato e relacionadas a ele) Por outro lado, mesmo quando estão em plenário, podem não ter
essa garantia. Ex.: quando assumem uma postura racista ou preconceituosa. O parlamentar está imune
desde a diplomação (não é necessário haver a posse).
1.2. Formal
a) Foro privilegiado para deputados e senadores: § 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do
diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
b) A prisão de um parlamentar está sujeita à autorização de sua respectiva casa. Parlamentares federais só
se submetem a prisão em flagrante por crime inafiançável ou a prisão definitiva resultante de sentença
transitada em julgado. No caso de prisão em flagrante de crime inafiançável, a casa delibera em um prazo de
24 horas se ele continua preso ou não, pelo quórum de maioria (absoluta) de membros. O parlamentar não
7
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é preso nas chamadas "prisões cautelares". § 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso
Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão
remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus
membros, resolva sobre a prisão.
c) Processo Penal. Caso trate de crime anterior à diplomação1, o processo não pode ser suspenso em
nenhuma hipótese. Em se tratando de crimes posteriores à diplomação, a Casa do parlamentar pode sustar
o processo após votação. O processo sustado impede a prescrição do crime e por isso, impede a reeleição do
parlamentar. § 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a
diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político
nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento
da ação.
§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de quarenta e cinco
dias do seu recebimento pela Mesa Diretora.
§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.
Obs.: A redação dos parágrafos 1º a 4º foi dada pela emenda constitucional 35 de 2001. Antes da emenda
35, o processo estava sujeito a uma licença da área respectiva, ou seja, o STF só poderia receber a denúncia
ou a queixa-crime com a autorização da respectiva Casa para iniciar ação penal, o que não mais é requisito
para que o STF processe penalmente um deputado ou senador. No caso de ação penal pública, o Procurador
Geral da República tem 5 dias (no caso de estar o parlamentar preso) ou 15 dias (no caso de estar solto) para
apresentar denúncia; prazo este contado a partir da data em que o relator abre vista da ação. No caso de
ação penal privada, será aguardado pelo relator que o ofendido ofereça a queixa-crime. O STF, então, pode
receber a denúncia mesmo sem a autorização da casa e comunica a ela que iniciou ação penal. A Mesa da
Casa, após provocação de um partido para que se discuta a sustação do processo, tem 45 dias para decidir
sobre o assunto.
Obs. 2: No caso de concurso de pessoas com sustação da ação penal para o parlamentar, esta não se
estende para os corréus, dado que a imunidade é inerente ao mandato parlamentar; há desmembramento
processual. Quando não há sustação da ação penal, deve-se analisar o caso concreto e seu contexto para
definir se os corréus serão julgados no STF ou na instância originária.
Obs. 3: Com o fim do mandato de um deputado ou senador que esteja sendo processado por crime que
cometeu em seu exercício, a ação é deslocada para a instância competente para o julgamento,
aproveitando-se os atos processuais.

1

No caso de crime anterior à diplomação, ocorre o deslocamento da competência para o STF. Não há imunidade forma
em relação ao processo, mas há em relação à prisão.
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2. Limitação ao dever de testemunha
§ 6º Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou
prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam
informações. Os deputados e senadores não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou
prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam
informações. Ainda, têm direito a marcar data e hora para responder como testemunha em um processo.
Essa imunidade, portanto, não é absoluta, de forma que deve haver nexo de causalidade com o mandato.

3. Incorporação às forças armadas
§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares e ainda que em tempo
de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva. Em caso de guerra, os parlamentares, mesmo
militares, somente poderão incorporar as Forças Armadas com aprovação de sua Casa.

4. Suspensão do regime de imunidades
§ 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. Ou seja, o
parlamentar só perderá as imunidades nas referidas situações de desequilíbrio no caso de ato praticado fora
do Congresso Nacional, que seja incompatível com as medidas de Estado de sítio e aprovado por 2/3 da
Casa. Esses três requisitos devem ser preenchidos simultaneamente.

5. Incompatibilidades
Proibições do exercício de determinadas atividades.
Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:
I - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade
de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a
cláusulas uniformes;
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "ad
nutum", nas entidades constantes da alínea anterior;
II - desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com
pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades referidas no inciso I, "a";
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, "a";
d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
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6. Perda de Mandato (55,56)
O art. 55 é um rol exemplificativo de causas de perda de mandato. A resolução do TSE criou tal
entendimento ao aceitar a perda de mandato por infidelidade partidária.
– Inelegibilidade – CF, art. 14, §§ 4º a 9º; LC 64/90 (Lei das inelegibilidades), complementada pela lei da Ficha
Limpa.
- Suspensão/Perda de Direitos Políticos – CF, art. 15. É uma lista taxativa.
- Inabilitação para o exercício de Função Pública
6.1. Hipóteses discricionárias: cassação
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar; O decoro parlamentar é o
conjunto de regras morais e legais que dizem respeito ao exercício da atividade parlamentar de forma
adequada. O Poder Judiciário deve eximir-se da discussão de mérito em relação à conduta classificada como
usurpadora do decoro parlamentar, dado que representaria um caso de ingerência indevida. Portanto, ele
pode e deve interferir em situações nas quais não são garantidos procedimentalmente o devido processo
legal, o contraditório e a ampla defesa.
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
6.2. Hipóteses vinculantes: extinção
III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que
pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada;
IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição;
6.3. Exceções
Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:
I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito
Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária;
II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse
particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.
Observações:
§ 1º - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das
prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.
§ 2º - Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo
Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido
político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
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§ 3º - Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício
ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso
Nacional, assegurada ampla defesa.
§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos
termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º.
Observa-se, nesse caso, que é determinado na Lei das Inelegibilidades que os políticos que renunciarem a
seus mandatos desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de
processo por infringência a dispositivo constitucional ficarão inelegíveis para as eleições que se realizarem
durante o período remanescente de seu mandato, bem como nos oito anos subsequentes ao término da
legislatura.

Estrutura e Funcionamento do Legislativo
1. Legislatura
É o lapso temporal de 4 anos que determina o início e o fim dos trabalhos legislativos. Equivale ao mandato
dos deputados federais. Os senadores, por outro lado, possuem duas legislaturas em um mandato de 8 anos.

2. Sessão legislativa
Lapso temporal de um ano que determina o funcionamento dos trabalhos legislativos. Uma sessão legislativa
é dividida em dois períodos legislativos. Portanto, em uma legislatura tem-se 4 sessões legislativas e 8
períodos legislativos.
a) Ordinária: 02/02 a 17/07 e 01/08 a 22/12.
b) Extraordinária: convocada no período de recesso, isto é, entre as datas acima. É convocada pelo
Presidente do Senado no caso de estado de defesa, intervenção federal, estado de sítio ou posse de
Presidente e Vice; ou em caso de urgência ou interesse público relevante. Art. 57:
§ 7º Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a
qual foi convocado, ressalvada a hipótese do § 8º deste artigo, vedado o pagamento de parcela
indenizatória, em razão da convocação.
§ 8º Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional,
serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação.

3. Sessão: diária
a) Ordinária
- Na Câmara dos Deputados: de 2ª a 5ª das 14h às 19h e às sextas de 9h às 14h. Há o pequeno expediente
(período dos pequenos comunicados), que dirá 60 min, o grande expediente (grandes comunicados), que
dura 50 min e a ordem do dia (deliberações), que dura 3h.
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- No Senado: de 2ª a 5ª das 14h às 18h30min e às sextas das 9h às 13h30min. Tem-se o período do
expediente, com duração de 120 min e a ordem do dia, com duração de 150 min.
b) Extraordinária: corre dentro de um período legislativo, em dia ou hora, diferenciados das sessões
ordinárias.

4. Mesa Diretora
Art. 57 – § 5º A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente do Senado Federal, e os demais
cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados
e no Senado Federal.
As Mesas são os órgãos máximos das Casas. As Mesas da Câmara, do Senado e do Congresso são compostas
em geral por políticos de alto poder de articulação política, que ocupam os cargos de presidente, dois vices e
4 secretários. Quanto maior a representação do partido no Congresso, mais influência ele tem para
determinar a composição das mesas. A Mesa do Congresso só se forma quando em determinadas situações
há a junção da Câmara e do Senado. Ex.: inauguração da sessão legislativa, elaboração de regimento comum,
etc. O Presidente do Senado é o Presidente do Congresso, e, portanto, da Mesa do Congresso, e os demais
cargos se alternam entre membros das Mesas da Câmara e do Senado.
§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano
da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois)
anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Entende-se que tal
vedação é relativa à composição das mesas em uma legislatura.
Obs.: Fundo Partidário: Lei 9096/95. O Fundo Partidário Nacional é dividido para gastos dos partidos com
recursos destacados do orçamento da União. 5% dos recursos são divididos igualmente e os outros 95% são
divididos proporcionalmente à representação alcançada pelos partidos na Câmara dos Deputados.

5. Comissões Parlamentares
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.
A composição da mesa diretora e das comissões parlamentares se dá em função da força proporcional do
partido no Congresso. Quanto maior a bancada, mais pessoas serão indicadas nas comissões. Segundo o art.
58, § 2º, inciso I, a própria comissão pode aprovar o projeto de lei internamente, sem levar ao plenário,
desde que haja consenso e caráter regimental. Nesse caso, é levada à presidência da república para sanção
ou veto. Quando não há consenso, ou seja, caso 10% dos parlamentares da casa apresentem um recurso à
mesa, a discussão é levada ao plenário. Apesar de não ser muito usado, é um atalho importante para
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acelerar o processo legislativo. É um exemplo de controle preventivo de constitucionalidade. Normalmente,
as reuniões e debates das comissões são abertos ao público.
5.1. Permanentes
As comissões permanentes existem em todas as legislaturas por cuidar de assuntos apropriados (meio
ambiente, transporte, etc.).
Ex.: Comissão de Constituição e Justiça
A CCJ é uma comissão permanente importantíssima, porque faz o juízo prévio de constitucionalidade dos
projetos. É, portanto, o primeiro filtro de viabilidade de um projeto de lei. Aprovado pela CCJ, o projeto vai
para uma comissão parlamentar temporária para que possa ser analisado. Existe tanto na Câmara dos
Deputados quanto no Senado Federal.
5.2. Temporárias
As comissões temporárias são feitas normalmente em questão de matéria legislativa específica, cujo
objetivo é debater e discutir determinados projetos em áreas específicas.
Ex.: Comissão Parlamentar de Inquérito
As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) são ferramentas importantes no Legislativo para
investigação e fiscalização do Executivo. Em países parlamentares, onde o legislativo é o mais forte, a CPI
pode implicar em derrubada do poder executivo por motivos políticos, o que não se verifica no Brasil (nem
no presidencialismo em geral). Segundo o art. 58, § 3º, existem três requisitos para a criação da CPI:
- Assinatura de 1/3 dos parlamentares;
- Apurar fato determinado, ou seja, específico;
- Dentro de determinado prazo. O prazo, que é inicialmente de 120 dias, pode ser prorrogado, caso não haja
tempo de finalizar a investigação. Se no prazo da legislatura a CPI não for concluída, ela se extingue e cria-se
uma nova.
A CPI pode ser proposta às mesas por parlamentares, mas é possível que a maioria absoluta arquive a CPI
com recurso ao Plenário. Esta prática acabou após um mandado de segurança no STF, que entendeu que a
minoria tem o direito de exigir a reabertura da CPI.
Se no curso da investigação for encontrado outro fato também passível de investigação, relacionado ao fato
principal, pode ser feito um pedido para que se amplie o objeto de investigação.
A CPI tem o mesmo poder de investigação do magistrado, ou seja, pode determinar todo ato de investigação
próprio das autoridades judiciais, desde que devidamente fundamentado e justificado. Ex.: quebra de sigilo
(bancário, telefônico, etc.), determinar convocação de comparecimento (observando-se o direito ao
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silêncio), etc. Em geral, não se incluem prisão, apreensão, bloqueios, etc. por se tratarem de medidas
cautelares.
O comparecimento a CPIs é obrigatório, observados certos privilégios de chefes do Executivo.
A CPI não fixa culpabilidade nem inocência a ninguém. É produzido um relatório final e a responsabilização
procede por outro órgão. Suas conclusões são enviadas ao MP, que tem competência para processar.
5.3. Representativas
§ 4º - Durante o recesso, haverá uma Comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas Casas
na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja
composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.
A competência das Comissões é votar projetos de lei que não exigem aprovação do Plenário. Este atalho só é
reversível se houver recurso de um décimo dos membros da Casa.
Polícia e serviços administrativos: a remuneração e a lógica de serviços internos de cada casa são definidas
pela própria casa. O Poder Legislativo também tem direito a ter uma polícia própria, que costuma ser
terceirizada com empresas de segurança, para evitar gastos excessivos. A polícia militar não tem
competência para atuar nas casas legislativas.

Processo Legislativo
1. Iniciativa
1.1. Geral
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.
1.2. Privativa
§ 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;
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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 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.
1.3. Popular (61, § 2º)
§ 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.
A Lei de Crimes Hediondos e a Lei da Ficha Limpa foram criadas a partir de iniciativa popular. Para que o
projeto seja considerado, deve haver no mínimo assinaturas, correspondentes a 1% da população, sendo
que dessas, devem conter assinaturas de 0,3% dos eleitores de pelo menos 5 estados. Projeto de lei de
iniciativa popular deve começar obrigatoriamente na câmara de deputados. A Casa iniciadora é muito
importante no caso das iniciativas populares, porque está mais próxima do povo. Ela que tem a prerrogativa
final para aprovar ou rejeitar as emendas aprovadas pela casa revisora. Se aprovar, vai para o Presidente da
República, com prazo de cem dias. Se rejeitar a emenda da casa revisora, o projeto inicial vai para o
Presidente da República, que pode sancionar ou vetar.
Observe-se que não há criação de lei de iniciativa popular, senão projeto de lei, que ainda será submetido à
apreciação das casas por motivos de controle de constitucionalidade. Muitas vezes, as leis oriundas de
iniciativa popular não tem uma preocupação com a constitucionalidade, mas são aprovadas por serem
questões de grande comoção popular. Ex.: a Lei dos Crimes Hediondos, antes, proibia a progressão de
regime, o que é claramente inconstitucional (função social da pena, etc.). Passados dez anos de sua vigência,
com um caso de habeas corpus, o Supremo reconheceu esse artigo como inconstitucional e agora essa lei
prevê a progressão de regime. A Lei da Ficha Limpa tem vários aspectos que podem ser considerados
inconstitucionais. Um desses pontos é a desconsideração do trânsito em julgado da condenação para que a
pessoa participe da disputa eleitoral. Segundo a lei, não é necessário que haja o trânsito em julgado para
que o candidato seja excluído da disputa eleitoral. Os argumentos são que o princípio de presunção da
inocência só se aplica em matéria penal, etc. Outro ponto polêmico é a inelegibilidade por 8 anos. Por um
lado, é muito bom porque substitui o período de 3 anos, no qual a pessoa poderia se candidatar para a
reeleição das eleições que foi condenada. Porém, por outro lado, pode ser considerado inconstitucional no
caso de crime, dado que esse prazo só é contado a partir da data de cumprimento da pena.
O presidente pode solicitar regime de urgência para aprovação de projeto de sua iniciativa. Caso o prazo
acabe, a pauta das casas fica trancada até a votação de lei, exceto por assuntos de maior urgência.
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Na prática, ainda que inexista hierarquia entre as casas, a maioria dos projetos começa na Câmara (iniciativa
popular, presidente e a própria câmara). Isso dá vantagem à Câmara porque, em caso de conflito, a casa
iniciadora tem primazia.

2. Emendas
Alterações em projetos de leis são chamadas emendas ao projeto, e podem adicionar, suprimir ou modificar
dispositivos do projeto. Não se admitem, contudo, aumentos de despesas da iniciativa (art.63).
Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e §
4º;
II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.

3. Tramitação (65, 66)
Criado o projeto, a casa iniciadora encaminha-o à casa revisora, que poderá rejeitá-lo, aprova-lo ou propor
emendas. No primeiro caso, o projeto não volta à pauta naquele ano. No segundo, ele segue para aprovação
da presidência. No terceiro, por fim, a casa iniciadora vota as emendas e o projeto segue à presidência, que
tem poder de veto.
Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e
votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.
Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República,
que, aquiescendo, o sancionará.

4. Sanção e veto (66, § 1º a 6º)
O Presidente pode sancionar ou vetar o projeto de lei. Observe-se que não existe veto tácito; decorrido o
prazo, sem manifestação da presidência, considera-se sancionado o projeto. O veto deve ser devidamente
justificado, seja porque é inconstitucional, seja porque é contra o interesse público. Necessariamente, deve
haver fundo jurídico para o veto. O veto também pode ser parcial. Oposto o veto ao projeto de lei, o
Congresso pode derrubar o veto por maioria absoluta em sessão unicameral. A derrubada do veto não
reabre a discussão, o veto é integralmente derrubado.
§ 1º - Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário
ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do
recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do
veto.
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§ 2º - O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.
§ 3º - Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção.
§ 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, em escrutínio secreto.
§ 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.
5. Promulgação
Após a finalização do processo legislativo, há a promulgação, um ato válido legal que atesta a existência da
lei. O ato gera efeitos a partir do momento que entra em vigor.
6. Publicação
A publicação é o ato que comunica a existência da Lei. Tanto na publicação quanto na promulgação, é fixada
a vigência da Lei. Caso não haja definição de vigência, ela entra em vigor em 45 dias (Lei de Introdução ao
Código Civil).

Espécies Normativas
A Constituição é chamada norma normarum por fundamentar todos os outros tipos de norma. O Brasil tem
um grande número de espécies normativas, mas todas elas se reportam à Constituição de 1988. São
espécies de normas admitidas: emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, decreto legislativo,
lei orgânica municipal, medida provisória, resolução, lei delegada, constituição estadual/lei estadual. A
divisão de espécies normativas pretende conciliar a estabilidade da lei com sua facilidade de adaptação à
realidade.

1. Emendas à Constituição (art. 60)
1.1. O Desafio Contramajoritário
Devido ao princípio de rigidez da Constituição, suas modificações devem passar por um processo muito mais
rigoroso. Para garantir sua preservação, a Constituição cria requisitos para sua própria modificação que vão
contra a maioria, pois a modificação constitucional exige algo maior que a maioria absoluta. É chamada,
portanto, contramajoritária.
A emenda à Constituição é sempre a posição de determinada geração em relação a determinada
modificação da Constituição. Existem duas formas de modificar a Constituição: a emenda e a revisão. A
emenda é um instituto utilizado para modificar aspectos pontuais da Constituição. A Revisão, por outro lado,
é uma reforma mais generalizada.
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Há, ainda, a mutação constitucional, que é a mudança de entendimento, de caráter interpretativo de algum
tribunal superior sobre determinada norma da Constituição. Essa mudança de entendimento ocorre sem
qualquer modificação no texto da norma, mas sim na norma em si.
Habermas defende a corrente procedimentalista, na qual a Constituição é avaliada por sua legitimidade, e
não pela qualidade dos valores. O que importa é haver um procedimento que permite a participação de
todos, e não a matéria dos valores. De acordo com essa corrente, qualquer valor imposto é válido, desde
que de acordo com o procedimento, de modo que algumas normas controversas podem ser aprovadas, o
que representa um problema com essa teoria. Não é possível abrir mão de determinadas decisões de
conteúdo. Obs.: Direito Constitucional Democrático, Rodolfo Viana.
1.2. Limitações Expressas
a) Formais (art. 60, § 2º)
§ 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.
b) Temporais (art. 3º, ADCT)
Art. 3º. A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição,
pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.
A revisão da Constituição não poderá ocorrer em menos de 5 anos de sua promulgação. É uma limitação ao
poder de emenda.
c) Circunstanciais (art. 60, § 1º)
§ 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de
estado de sítio.
Em determinadas circunstâncias, não é possível alterar a constituição: nos estados de anormalidade. Ex.:
estado de sítio, estado de emergência, etc. São momentos nos quais não há estabilidade.
d) Materiais (art. 60, § 4º)
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
São as cláusulas pétreas: separação de poderes, forma federativa de Estado, direitos fundamentais. Elas
podem ser modificadas, só não podem ser abolidas.
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1.3. Limitações Implícitas
É proibido alterar o processo de emenda, mesmo que isto não esteja explícito em legislação.

2. Lei Complementar (art. 69)
A diferença entre lei complementar e lei ordinária – que são as duas possibilidades mais clássicas de lei
infraconstitucional – é pequena, basicamente uma questão formal de conteúdo. Observe-se que as
hipóteses de regulamentação por lei complementar se encontram expressamente previstas na Constituição,
como é o caso do art. 14, art. 22 § único, caput do art. 93, art. 128 § 5º, art. 79 § único.
Formalmente, observamos que o quórum de aprovação da Lei Complementar é maior que aquele da Lei
Ordinária, exigindo menos consenso político. Não obstante, o quórum de deliberação das duas é o mesmo:
maioria absoluta (237 deputados) é necessária para que eles sejam colocados em votação. Porém, ao
contrário do quórum de aprovação de Lei Complementar, aquele da Lei Ordinária é variável, ou seja,
depende do total de deputados presentes.
Pretende-se que cada tipo de lei regule um feixe específico de matérias, de modo que não haja conflito
entre Lei Ordinária e Lei Complementar. Contudo, depreende-se de uma análise sistemática da CRFB que a
Lei Complementar regulamenta matérias mais importantes. Ainda assim, não há nenhuma hierarquia
formalmente definida entre elas.
Deve-se destacar a diferença entre LC de caráter nacional e LC de caráter federal. A LC de caráter nacional é
a regra: ela pode entrar na esfera de competências de estados e municípios modificando matérias daqueles
entes. Temos como exemplo a LC 123, que instituiu o SIMPLES nacional e alterou a arrecadação tributária de
estados e municípios. A LC de caráter federal, por outro lado, é lei excepcional, dotada de superioridade em
relação à lei ordinária.
Obs.: a Constituição prescreve expressamente as hipóteses em que é necessária a maioria absoluta. Caso
não haja explicações sobre o tipo de maioria, deve-se entender que a maioria é simples.

3. Lei Ordinária
As leis ordinárias tratam de matérias que não são objeto de lei complementar. A lei ordinária é sempre
subsidiária em relação a qualquer outra espécie normativa.
Como não há previsão específica de quórum para Lei Ordinária, adota-se a regra geral do 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.
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4. Lei Delegada (art. 68)
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.
A lei delegada é uma das possibilidades do Poder Executivo de legislar; ela se difere da medida provisória na
medida em que o Executivo pede autorização do Congresso para produzi-la, ao passo que a MP é publicada e
vale com força de lei, estando sujeita apenas à aprovação posterior do Congresso. Consequentemente, a
Presidência prefere, em regra, produzir medidas provisórias a leis delegadas, para evitar o empecilho de
aprovação anterior.
Contudo, o momento de avaliação e controle pelo Congresso impacta sobre a validade da norma: a lei
delegada tem força de lei assim que é emitida, ao passo que a medida provisória apenas adquire a força de
lei após a aprovação do Congresso.
Ainda que seja desprivilegiada no âmbito federal, a lei delegada é direito comum dentro dos estados
federados, onde a medida provisória não é, em regra, prevista pelas Constituições Estaduais. Caso haja a
previsão de MP em Constituição Estadual, o governador tem o poder de emitir tais normas. Porém, tal
previsão não é comum.
No âmbito federal, o Congresso pode autorizar a lei delegada com certos limites materiais, temporais, etc.
Neste sentido, distinguem-se dois processos de aprovação:
a) No processo simples, o Presidente solicita a autorização do Congresso, recebe-a e imediatamente publica
a lei.
b) No processo complexo, a solicitação do Presidente é aprovada, mas o Congresso se reserva o direito à
última palavra. O Presidente então encaminhará o projeto de lei ao Congresso que o apreciará no Plenário,
com quórum geral.
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§ 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.
Obs.: A lei delegada, a medida provisória e a lei ordinária estão no mesmo nível hierárquico, devendo-se
usar o critério cronológico para avaliar qual a lei válida.

5. Decreto legislativo
O decreto legislativo se distingue do decreto-lei porque este último é espécie normativa sem previsão na
Constituição atual. O decreto-lei, previsto na CRFB/67 é o pai da medida provisória, mas difere daquela no
tocante à inércia do Congresso. No ordenamento anterior a inércia do Congresso resultava em ???, tácita do
decreto-lei; na medida provisória, ao revés, a inércia do Congresso pressupõe rejeição à MP.
Também se difere decreto legislativo e decreto na medida em que este é medida operacionalizante do poder
Executivo que visa somente dar execução à lei. O decreto legislativo provém do poder legislativo, no
exercício de sua competência e em votação unicameral. Trata-se da materialização de uma decisão do
Congresso.

6. Resolução
A resolução é ato normativo das Casas, no exercício de suas competências, previstas nos arts. 51 e 52. Temse, por exemplo, que alterações no regimento das Casas são feitas mediante resolução.

7. Medida Provisória (art. 62)
É a espécie normativa de maior uso no Brasil, e apresenta irregularidades pelo uso abusivo. A maior parte
das leis federais vem de MP. A EC32 modificou o art. 62 de modo a tentar reduzir a possibilidade de
intervenção por medida provisória.
A MP tem como pressupostos materiais causas de relevância e urgência. Tais requisitos são necessários na
medida em que evitam que o Presidente se torne despótico, dado que a MP é lei em sentido material, ainda
que sem aprovação material pelo Congresso.
A EC 32 apresenta a maior parte dos impedimentos à MP: direitos políticos e de nacionalidade, direito penal
e matéria penal, ainda que processual, que use detenção ou sequestro de bens de poupança ou de outros
quaisquer, reservada e Lei Complementar, é aprovada em projeto comum de lei.
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Em regra, a MP vale a partir de sua publicação no DOU e fica pendente aprovação do Congresso. O § 9º
prevê que haja uma comissão mista que dá parecer sobre medidas provisórias antes de elas irem ao
Congresso. Essa comissão, contudo, nunca existiu.
Caso a MP não seja apreciada pelo Congresso em 30 dias, ela cai. Discutindo-se esta questão no STF, vem à
tona a possibilidade de reedição ilimitada da MP após este prazo. Hoje, o prazo é de 60 dias, e caso a MP
não seja apreciada após esse período, sua vigência se prolonga por 60 dias.
Além disso, a EC 32/01 tenta forçar o Congresso a apreciar a MP. Se ela não for apreciada em 45 dias, a
pauta da Casa estaria trancada para todas as deliberações legislativas. Após a ADI, o STF decidiu que este
sobrestamento vale somente para as leis ordinárias.
O efeito da rejeição da MP pelo Congresso é externo. Contudo, o Congresso deve editar um decretolegislativo regendo as situações jurídicas que a MP teria vindo a disciplinar. Caso não haja decreto legislativo
que regule, a revogação da MP não retroage.

Introdução ao Presidencialismo Brasileiro
1. Sistemas de Governo
2. Histórico do Poder Executivo no Brasil
No Brasil, o Executivo sempre foi prioritário.

3. Presidencialismo na CR/88
3.1. Generalidades
a) Eleição (art. 77)
b) Substituição e sucessão (art. 79, 80)
Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos,
serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do
Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.
No caso de viagem do Presidente, ele é sucessivamente substituído pelo vice, presidente da Câmara, etc.
Acontece quando o Presidente está momentaneamente ausente. No caso de morte do Presidente (ausência
definitiva), apenas o vice pode substituí-lo, pois é o único que foi legitimado pelo povo para isso.
c) Vacância (art. 81)
Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias depois
de aberta a última vaga.
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§ 1º - Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos
será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.
§ 2º - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.
Se a vacância se der nos dois primeiros anos do mandato, faz-se novas eleições. Caso ela aconteça nos dois
últimos anos do mandato, é feita uma eleição indireta. O novo chefe do executivo assume apenas o restante
do mandato.
d) Atribuições (art. 84)
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;
III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel
execução;
V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na forma da lei;
VI - dispor, mediante decreto, sobre:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem
criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;(Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001)
VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;
X - decretar e executar a intervenção federal;
XI - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão
legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias;
XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;
XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os
cargos que lhes são privativos;
XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e
da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 02/09/99)
XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os
diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei;
XV - nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de Contas da União;
XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;
XVII - nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII;
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XVIII - convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;
XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado
por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou
parcialmente, a mobilização nacional;
XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;
XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;
XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território
nacional ou nele permaneçam temporariamente;
XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as
propostas de orçamento previstos nesta Constituição;
XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão
legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;
XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;
XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62;
XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.
Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e
XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da
União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.
3.2. Responsabilidade (art. 85 e 86)
O presidente tem uma imunidade processual relativa. Ele só pode ser processado pelos crimes cometidos
durante o mandato, por crimes que são relacionados com sua função presidencial. Caso o crime tenha sido
praticado antes do mandato, ou até mesmo durante, desde que tenha sido um crime não relacionado à sua
função, ele só é processado após o término do mandato.
a) Crime Comum
b) Crime de Responsabilidade
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