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Direito Constitucional 
Exame OAB

Processo Legislativo
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Aspectos gerais

ØObjeto: consiste no conjunto coordenado de disposições constitucionais
cuja finalidade é a elaboração dos atos normativos primários.

ØExceção: os decretos autônomos e os regimentos dos tribunais, embora
sejam atos normativos primários, não são objeto do processo legislativo.
Atos normativos secundários, como os decretos regulamentares, também
não são objeto do processo legislativo.

CRFB/88
Art. 59, CRFB/88

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. 
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Limites ao Processo Legislativo

ØO desrespeito às regras do processo legislativo constitucional: resulta
em inconstitucionalidade formal (ou nomodinâmica). Ex: PL de iniciativa
privativa é do Presidente da República.

ØPrincípio da não convalidação das nulidades: a sanção presidencial não
convalida o vício de iniciativa ou de emenda. Os vícios que nele ocorrerem
resultam em nulidade da norma não podem ser convalidados.

Ø Princípio da simetria: as regras básicas do processo legislativo
estabelecidas pela CF/88 são de observância obrigatória nos E, DF e M.

Processo legislativo Ordinário

ØIniciativa do PL: é o primeiro passo do processo legislativo; é o ato
que desencadeia (deflagra) o processo legislativo. Fase introdutória.
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Iniciativa Geral (comum ou concorrente)
ØFase introdutória:

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.

Iniciativa privativa (reservada)

ØApenas determinados órgãos ou agentes políticos gozam do poder para
propor leis sobre uma matéria específica. Ex: iniciativa do Presidente da
República para PL sobre regime jurídico dos servidores públicos federais;

ØNão se admite delegação da iniciativa privativa.
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Iniciativa privativa - Presidente da República
61, §1º, CF/88 

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;

.

Iniciativa privativa - Presidente da República

ØMatéria tributária dos Territórios: isso não se aplica a outros projetos
sobre matéria tributária, cuja iniciativa é geral (ou comum)

ØMatéria sobre “servidores públicos da União e Territórios, seu regime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria”.
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Iniciativa privativa - Presidente da República
61, §1º, CF/88 

São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

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, 

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.

Iniciativa privativa - Presidente da República

ØPrincípio da simetria: o art. 61, §1º, CF/88, é de observância
obrigatória para os Estados-membros, que, ao disciplinar o processo
legislativo ordinário em suas respectivas Constituições, não podem
se afastar desse modelo (STF)
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Iniciativa privativa - Presidente da República

ØPrincípio da separação de poderes: o Poder Legislativo não pode fixar
prazo para que o detentor da iniciativa reservada apresente projeto de lei
sobre determinada matéria.

ØPoder Judiciário: por meio de mandado de injunção ou ADO pode
reconhecer a mora do detentor da iniciativa reservada e, em
consequência disso, declarar a inconstitucionalidade de sua inércia.

Iniciativa popular

ØCidadãos: podem apresentar projeto de lei sobre qualquer matéria:
Instrumento de exercício da soberania popular (consagrada no art. 14, III,
CF/88). Democracia semidireta.
ØÉ aplicável tanto a projetos de lei ordinária quanto a projetos de lei
complementar; não pode ser utilizada para a apresentação de propostas
de emendas constitucionais - PEC.
ØDeverão ser apresentados à Câmara dos Deputados.
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Iniciativa popular - 61, §2º da CRFB/88:

1% (um por 
cento) do 
eleitorado 
nacional

distribuído por, 
pelo menos, 5 

(cinco) estados 
brasileiros

com não menos 
de 0,3% (três 
décimos por 
cento) dos 

eleitores de cada 
um deles

2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à 
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 

um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 
cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos 

eleitores de cada um deles.

Iniciativa popular

ØEstadual: art. 27, § 4º, “a lei disporá sobre a iniciativa popular no
processo legislativo estadual”. (Carta Magna deixou à lei a função de dispor sobre a iniciativa popular)

ØMunicipal: a iniciativa popular de leis se dará através da manifestação
de, pelo menos, 5% do eleitorado. “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”. (art. 29, XIII, CF/88)
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Deliberação parlamentar - Discussão
ØFase Constitutiva:

ØDeverá ser discutido e votado nas duas Casas Legislativas;
ØA Casa Iniciadora, como o próprio nome já indica, é aquela na qual o
projeto de lei começa a tramitar. A Casa Revisora, por sua vez, é aquela
que revê o trabalho da Casa Iniciadora.
ØA definição da Casa Iniciadora depende de quem foi a iniciativa do
projeto de lei. Guardem isso!

Deliberação parlamentar - Discussão
Câmara dos Deputados

• Os projetos de lei de iniciativa 
de deputado ou de alguma 
comissão da Câmara, do 
Presidente da República, do 
Supremo Tribunal Federal, dos 
Tribunais Superiores, do 
Procurador-Geral da República 
e dos cidadãos. 

Senado Federal
• Os projetos de lei de iniciativa 

de senador ou de comissão do 
Senado. 

• Nos casos de iniciativa de 
Comissão Mista do Congresso 
Nacional (deputados e 
senadores), a apreciação inicial 
será feita alternadamente pela 
Câmara e pelo Senado. 
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Deliberação parlamentar - Votação 

Art. 47, CRFB/88 
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.

Deliberação parlamentar - Votação 

ØQuórum de presença: maioria absoluta dos membros da Casa
Legislativa. (“o primeiro número inteiro acima da metade”) - a maioria
absoluta de 513 Deputados é 257 / 81 Senadores é 41;

ØQuórum de aprovação: maioria dos votos. As abstenções não são
consideradas.
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Princípio da Irrepetibilidade

“a matéria constante de projeto de lei rejeitado não poderá ser 
objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, salvo por 

proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas 
Legislativas”

SLO: Período correspondente ao ano de trabalho parlamentar (02 de 
fevereiro e encerrando-se em 22 de dezembro, com recesso de 18 a 31 de 

julho. 

Princípio da Irrepetibilidade

üVedação PL: relativa
üVedação EC + MP’s: absoluta
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Sanção

ØÉ ato unilateral do Presidente da República. É um ato irretratável do
Chefe do Poder Executivo: uma vez sancionado um projeto de lei, a
sanção não poderá ser revogada.
ØPor meio da sanção, o projeto de lei é convertido em lei;
ØA sanção somente é aplicável a projetos de lei ordinária e projetos de lei
complementar; não há que se falar em sanção para leis delegadas,
emendas constitucionais e, em regra, para medidas provisórias.

Veto do Presidente da República
ØO veto é o ato unilateral do Presidente da República por meio do qual ele
manifesta a discordância com o projeto de lei aprovado.

Art. 66, §1º, CRFB/88 
“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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Veto do Presidente da República

ØMotivado e expresso: não há veto tácito em nosso ordenamento
jurídico. Caso o PR não manifeste sua posição em relação a um projeto de
lei no prazo de 15 dias úteis, este será sancionado tacitamente.

ØAo vetar um projeto de lei, o PR deverá informar ao Presidente do
Senado, dentro de 48 horas, os motivos do veto.

Veto do Presidente da República
Art. 66, CRFB/88 

§ 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. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001)

§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, 
ao Presidente da República.

(...)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm
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Veto do Presidente da República

ØSe o Presidente considerar que o projeto de lei é inconstitucional,
estaremos diante do veto jurídico; se entender que o projeto de lei é
contrário ao interesse público, teremos um veto político.

Veto do Presidente da República
• Traduz um controle de constitucionalidade

político (pois exercido por órgão que não
integra a estrutura do Poder Judiciário) e
preventivo (evita que uma lei inconstitucional
seja inserida no ordenamento jurídico).

Jurídico

• Traduz um juízo político de conveniência do 
Presidente da República, em seu papel de 
representante e defensor da sociedade.Político
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Veto do Presidente da República

Ø O veto pode ser total ou parcial. Mas, deverá abranger texto integral de artigo,
de parágrafo, de inciso ou de alínea. Não se admite que o veto parcial que sobre
palavras ou expressões.

Ø O veto é relativo, ou seja, pode ser superado (rejeitado). Será apreciado em
sessão conjunta do Congresso Nacional, dentro de 30 dias a contar do seu
recebimento. Poderá, então, ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos
deputados e senadores, em votação aberta.

Veto do Presidente da República

ØSe, dentro do prazo de 30 dias, não houver a deliberação do veto, este será
colocado na ordem do dia da sessão imediata, retardando as demais
deliberações do Congresso Nacional, até que ocorra a sua votação Magna (art.
66, § 6º, CF).

ØHaverá o trancamento de pauta da sessão conjunta do Congresso Nacional,
não de sessão da Câmara ou do Senado.
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Promulgação e publicação

ØPromulgação: ato solene que atesta a existência da lei, confirmando o
seu surgimento. A promulgação incide sobre a lei pronta, declarando a sua
potencialidade para produzir efeitos. A lei nasce com a sanção, mas tem
sua existência declarada pela promulgação.
ØPublicação: consiste no ato de divulgação oficial da lei; ela consiste na
comunicação a todos de que a lei existe e deve ser cumprida. Trata-se de
condição de eficácia da lei.

Emendas Constitucionais
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Iniciativa para EC

Art. 60, CRFB/88: 

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 Assembleias Legislativas das unidades da 
Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa 

de seus membros.

Discussão e votação para EC

Art. 60, CRFB/88: 
§ 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.
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Emenda Constitucional

ØDiscussão e votação: em cada Casa do Congresso Nacional (sessão
bicameral), em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em
ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
ØRejeição de proposta: Caso a proposta seja rejeitada ou havida por
prejudicada, será arquivada, não podendo a matéria dela constante ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
ØPrincípio da irrepetibilidade: Vedação absoluta.

Promulgação para EC

Art. 60, CRFB/88: 
3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo 

número de ordem.
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Emenda Constitucional
ØPrincipio da simetria: o procedimento de emenda constitucional,
previsto no art. 60, CF/88, é de reprodução obrigatória nas CE’s.

EMENDA 
CONSTITUCIONAL

PROCEDIMENTO 
MAIS 

DIFICULTOSO DE 
ELABORAÇÃO DAS  

DEMAIS LEIS

PROCEDIMENTO 
PERMANENTE, 
PODENDO SER 
REALIZADO A 

QUALQUER TEMPO

OBSERVÂNCIA 
OBRIGATÓRIA 

PELOS ESTADOS-
MEMBROS

Limitações Constitucionais ao Poder de Reforma

ØLimitações materiais: restringem o poder de reforma quanto ao
conteúdo. art. (60, § 4º)

ØLimitações formais: se devem à rigidez constitucional. A CF/88 é do tipo
rígida e, como tal, exige um processo especial para modificação do seu
texto, mais difícil (no art. 60, I ao III, e § 2º, 3º e 5º).

ØLimitações circunstanciais: impedem a reforma da Constituição em
situação de instabilidade política do Estado. Ex: estado de sítio, estado de
defesa e intervenção federal (CF, art. 60, § 1o).
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Limitações materiais
ØLimitações explícitas: estão expressamente previstas no art. 60, § 4º
CRFB/88 Certas matérias não poderão ser objeto de emendas
constitucionais tendentes a aboli-las. São as chamadas cláusulas pétreas.

CLÁUSULAS PÉTREAS

FORMA 
FEDERATIVA 
DE ESTADO

VOTO 
DIRETO, 

SECRETO, 
UNIVERSAL E 
PERIÓDICO

SEPARAÇÃO 
DOS 

PODERES

DIREITOS E 
GARANTIAS 

INDIVIDUAIS

Limitações materiais

ØAs matérias que constituem cláusulas pétreas podem ser objeto de emenda
constitucional?
ØSIM. O que elas não podem é ser objeto de emendas tendentes a aboli-las.

“as limitações materiais (...) não significam a intangibilidade literal da respectiva 
disciplina na Constituição originária, mas apenas a proteção do núcleo essencial 

dos princípios e institutos” (MS 23.047-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. DJ 14.11.2003. )
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Limitações materiais

ØEmenda constitucional não pode criar cláusula pétrea; apenas o
Poder Constituinte Originário tem esse poder.

Limitações 
materiais

ü“qualquer proposta de emenda tendente a abolir 
cláusula pétrea, ou que desrespeite as prescrições do 

art. 60 da CF/88, não pode sequer ser objeto de 
deliberação no Congresso Nacional. (STF)

ü

ü“direitos e garantias individuais” protege direitos e 
garantias dispersos pela Constituição, e não apenas 

aqueles enumerados no artigo 5º. (STF)
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Limitações materiais

ØLimitações implícitas: são limites tácitos, que asseguram a efetividade das
cláusulas pétreas expressas.

•Titularidade do Poder Constituinte Originário (é inconstitucional qualquer
emenda à Constituição que retire tal atribuição do povo)

•Titularidade do Poder Constituinte Derivado (é inconstitucional qualquer
emenda à Constituição que transfira a competência de reformar a Constituição,
atribuída ao Congresso Nacional (representante do povo)

•Procedimentos de Reforma Constitucional. (é inconstitucional emenda à
Constituição que estabelece novo quórum para a aprovação de EC. )

Limitações materiais

Ø O Brasil aceita a chamada ”Dupla revisão”?

Consiste em alterar, mediante emenda constitucional,
o art. 60, § 4º, com o intuito de suprimir ou restringir
uma das cláusulas pétreas. Em seguida, num segundo
momento, outra emenda constitucional poderia abolir
normas antes gravadas pela cláusula pétrea.
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Limitações formais
LI

M
IT

A
Ç

Õ
ES

 F
O

R
M

A
IS

 A
O

 
P

R
O

C
ES

S
O

 D
E 

R
EF

O
R

M
A

INICIATIVA RESTRITA –
ART. 60, INCISOS I E III, CRFB/88

VOTAÇÃO E DISCUSSÃO EM DOIS TURNOS EM 
CADA CASA LEGISLATIVA E DELIBERAÇÃO 

QUALIFICADA PARA APROVAÇÃO DO PROJETO 
DE EMENDA CONSTITUCIONAL

PROMULGAÇÃO PELAS MESAS DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, COM O 

RESPECTIVO NÚMERO DE ORDEM

VEDAÇÃO À REAPRESENTAÇÃO, NA MESMA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DE PROPOSTA DE 
EMENDA NELA REJEITADA OU TIDA POR 

PREJUDICADA (IRREPETIBILIDADE ABSOLUTA)

Princípio da Irrepetibilidade

ØA irrepetibilidade de PEC rejeitada ou havida por prejudicada é absoluta;
ØA irrepetibilidade de PL rejeitado é relativa.(“poderá constituir objeto de
novo projeto, na mesma sessão legislativa, desde que mediante proposta
da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso
Nacional - CRFB, art. 67”).
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Limitações circunstanciais

ØOcorrem em situações de instabilidade política do Estado;
ØGarantir a independência do Poder Constituinte Derivado. Ex: estado de
sítio, estado de defesa e intervenção federal (CF, art. 60, § 1o);.
ØAs propostas de ”EC” poderão ser apresentadas, discutidas e votadas. O
que não se permite é a promulgação de emendas constitucionais.

Leis Complementares 
X

Leis Ordinárias
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Lei Complementar X Lei Ordinária

ØAspecto material: consiste no fato de que os assuntos tratados por lei
complementar estão expressamente previstos na Constituição, o que não
acontece com as leis ordinárias. Estas têm campo material residual.

ØAspecto formal: (processo legislativo). Enquanto o quórum para a aprovação
da lei ordinária é de maioria simples (art. 47, CF), o da lei complementar é de
maioria absoluta (art. 69), ou seja, o primeiro número inteiro subsequente à
metade dos membros da Casa Legislativa.

Entendimentos doutrinários e jurisprudenciais...
ØAs leis complementares têm o mesmo nível
hierárquico das leis ordinárias: O que diferencia é o
conteúdo.
Ø As leis complementares podem tratar de tema
reservado às leis ordinárias: deriva da ótica do “quem
pode mais, pode menos”. Caso isso ocorra, a LC será
considerada materialmente ordinária; essa lei
complementar poderá ser revogada/modificada por
simples lei ordinária.
Ø Leis ordinárias não podem tratar de tema reservado
às leis complementares: caso isso ocorra, estaremos
diante de um caso de inconstitucionalidade formal
(nomodinâmica).
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Medidas Provisórias

Medidas Provisórias

ØÉ ato normativo primário editado pelo Presidente da República;
ØRequisito da relevância e urgência;
ØTem força de lei;
ØPrecisa ser submetido de imediato ao Congresso Nacional;
ØTemas específicos (art. 62, CRFB/88).
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Medidas Provisórias
Art. 62 CRFB/88 

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;

Medidas Provisórias
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a 

garantia de seus membros;

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos 
adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, §

3º;

II - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou 
qualquer outro ativo financeiro;

III - reservada a lei complementar;

IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e 
pendente de sanção ou veto do Presidente da República.
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Medidas Provisórias

ØPossibilidade de abertura de créditos extraordinários;

ØExceção à vedação em matéria de MP.

Prazo da MP

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão 
eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 

sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, 
devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as 

relações jurídicas delas decorrentes.
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Regime de Urgência da MP

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e 
cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de 

urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso 
Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as 

demais deliberações legislativas da Casa em que estiver 
tramitando.

Regime de Urgência da MP

ØNo 45º dia sem apreciação, a medida provisória trancará a pauta da Casa
Legislativa em que estiver tramitando;
ØO fato não interromperá a contagem do prazo (60 + 60). É possível que,
mesmo com o trancamento de pauta, haja expiração do prazo da MP.
ØNessa situação, a medida provisória perderá sua eficácia, desde a sua
edição, por decurso de prazo (ex tunc).
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Princípio da Irrepetibilidade

ØA irrepetibilidade de Medidas provisórias rejeitada ou havida por
prejudicada é absoluta;
ØMatéria constante da medida provisória revogada não poderá ser
reeditada, em nova medida provisória, na mesma sessão legislativa

Contrabando 
legislativo

O STF passou a entender que o Congresso Nacional 
não pode incluir, em medidas provisórias editadas pelo 

Poder Executivo, emendas parlamentares que não 
tenham pertinência temática com a norma. Em outras 
palavras, as alterações em medida provisória devem 

ter pertinência temática com o seu texto original. Caso 
as emendas parlamentares em medida provisória 

sejam estranhas ao conteúdo do texto original, fica 
configurado o “contrabando legislativo”, prática 

vedada pela Constituição Federal. (ADI 5127, Rel. Min. Rosa 
Weber, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Julg: 15.10.2015).
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Leis Delegadas

Leis Delegadas

ØElaboradas pelo Presidente da República no exercício de sua função

atípica;

ØHá solicitação do PR ao Congresso Nacional que lhe delega a

competência para legislar sobre determinada matéria; (não pode sobre

ato de delegação genérico)

ØA delegação é ato discricionário do Congresso Nacional, podendo ser

revogada a qualquer tempo.
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Leis Delegadas
Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá 

solicitar a delegação ao Congresso Nacional.

§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso 
Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, 

a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:

I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de 
seus membros;

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

§ 2º A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso 
Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.

Decretos Legislativos e 
Resoluções
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Decretos Legislativos e Resoluções

ØOs decretos legislativos e as resoluções são espécies normativas
primárias;
ØPossuem hierarquia de lei ordinária;
ØNão estão sujeitos à sanção ou veto.

Decretos Legislativos e Resoluções

ØDecretos legislativos: editados pelo Congresso Nacional para o
tratamento de matérias de sua competência exclusiva (art. 49 da CF),
dispensada a sanção presidencial.

ØResoluções: são espécies normativas editadas pelo Congresso Nacional,
pelo Senado Federal ou pela Câmara dos Deputados. São utilizadas para
dispor sobre assuntos de sua competência que não estão sujeitos à
reserva de lei. (arts. 51 e 52 CF/88)
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Questões
Exame de 
Ordem/OAB

(FGV / III Exame de Ordem Unificado – 2011) Projeto de lei estadual de

iniciativa parlamentar concede aumento de remuneração a servidores

públicos estaduais da área da saúde e vem a ser convertido em lei após

a sanção do Governador do estado. A referida lei é:

a) compatível com a Constituição da República, desde que a
constituição do estado-membro não reserve à chefia do Poder
Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre aumento de
remuneração de servidores públicos estaduais.
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b) constitucional, em que pese o vício de iniciativa, pois a sanção do
Governador do estado ao projeto de lei teve o condão de sanar o defeito
de iniciativa.
c) inconstitucional, uma vez que os projetos de lei de iniciativa dos
Deputados Estaduais não se submetem à sanção do Governador do
estado, sob pena de ofensa à separação de poderes.
d) inconstitucional, uma vez que são de iniciativa privativa do Governador
do estado as leis que disponham sobre aumento de remuneração de
servidores públicos da administração direta e autárquica estadual.

Régua de 
Correção

São de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as
leis que disponham sobre “criação de cargos, funções ou
empregos públicos na administração direta e autárquica
ou aumento de sua remuneração”. Logo, na situação
apresentada, houve vício de iniciativa, o que leva à
inconstitucionalidade da lei.
O gabarito, portanto, é a letra D.
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(FGV / VIII Exame de Ordem Unificado – 2012) A Assembleia Legislativa
do Estado “M”, verificando que o Estado jamais regulamentou a
aposentadoria especial dos servidores públicos cujas atividades sejam
exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física (art. 40, § 4º, III da Constituição da República), edita
lei complementar, de iniciativa do deputado “X”, que determina a
aplicação dos mesmos critérios aplicados aos trabalhadores da iniciativa
privada (previstos na Lei n. 8.213/91).
O Governador do Estado sanciona a lei, que é publicada dias depois.
Sobre o caso concreto apresentado, assinale a afirmativa correta.

a) Há vício de iniciativa, devendo a regulamentação do regime dos servidores públicos
ser estabelecida em lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo – no caso, o
Governador do Estado.

b) Ainda que houvesse vício de iniciativa, a sanção pelo Governador do Estado supre tal
vício, uma vez que se considera que a autoridade originalmente atribuída do poder de
iniciativa ratificou as disposições da lei.

c) Não há vício de iniciativa, pois as matérias com reserva de iniciativa são somente
aquelas que devem ser tratadas por meio de lei ordinária; as leis complementares, pela
exigência de quórum qualificado, podem ser encaminhadas pelo Poder Executivo ou
pelo Legislativo.

d) Somente existe vício de iniciativa se não tiver havido tempo razoável para o Poder
Executivo encaminhar à Assembleia Legislativa o projeto de lei. Diante da inércia do
Governador por diversos anos, pode a Assembleia suprir a mora, elaborando o projeto.
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Régua de 
Correção

São de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as
leis que disponham sobre regime jurídico, provimento de
cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores
públicos. Assim, houve vício de iniciativa na situação
apresentada pelo enunciado.
O gabarito é a letra A.

(FGV / V Exame de Ordem Unificado – 2011) A iniciativa popular é uma

das formas de exercício da soberania previstas na Constituição da

República. O projeto de lei resultante de iniciativa popular deve:

a) ser dirigido à Mesa do Congresso Nacional.
b) ser subscrito por, no mínimo, 2% do eleitorado nacional.
c) ser subscrito por eleitores de cinco Estados da Federação.
d) dispor sobre matéria de lei ordinária.
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Régua de 
Correção

O projeto de lei de iniciativa popular deverá ser
apresentado ao Congresso Nacional. Ele deverá ser
subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional,
distribuído pelo menos por 5 Estados, com não menos de
0,3% dos eleitores de cada um deles.
A resposta é a letra C.

(FGV / XX Exame de Ordem – 2016) O deputado federal João da Silva,

em seu primeiro mandato, propõe um projeto de lei sobre

regulamentação de aplicativos de mensagens. As discussões em

plenário se mostram acirradas, sendo o projeto de lei rejeitado.

Inconformado, o deputado, por entender que a rejeição do projeto se

deveu a fatores circunstanciais e passageiros, quer voltar a tê-lo

reavaliado, ainda na mesma sessão legislativa.

Em dúvida se poderia vir a fazê-lo, consulta sua assessoria que, em

consonância com a CRFB/88, presta a seguinte informação:
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a) A matéria constante do referido projeto de lei somente poderá constituir
objeto de novo projeto na próxima sessão legislativa, em deferência ao princípio
da oportunidade.
b) A matéria objeto do projeto de Lei rejeitado ainda poderá ser apreciada na
mesma sessão legislativa, desde que proposta pela maioria absoluta dos
membros de qualquer uma das casas do Congresso Nacional.
c) A matéria, objeto do projeto de lei rejeitado, somente poderá ser apreciada
na mesma sessão legislativa se comprovadamente tratar de direito que
aumente o grau de dignidade e proteção da pessoa humana.
d) A matéria, discutida em projeto de lei rejeitado pelo Congresso Nacional, não
pode ser apreciada na mesma sessão legislativa, exceto se o Presidente da
República, alegando interesse nacional, assim o determinar.

Régua de 
Correção

Opa! Questão “saindo do forno”. Difícil? Não. Acabamos
de estudar sobre o o princípio da irrepetibilidade.
Segundo o art. 67, “a matéria constante de projeto de lei
rejeitado somente poderá constituir objeto de novo
projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta
da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas
do Congresso Nacional”.
Gabarito letra B.
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(FGV / VIII Exame de Ordem Unificado – 2012) O Presidente da
República encaminhou ao Senado Federal projeto de Lei Ordinária para
provimento de cargos de servidores da União. Após os debates, o
projeto foi aprovado pelo plenário do Senado Federal e, em seguida,
encaminhado para a Câmara dos Deputados que, em apenas um turno
de discussão e votação, o aprovou e o enviou ao Presidente da
República, que o sancionou.

Sobre o fato acima, assinale a afirmativa correta.

a) A lei é inconstitucional, pois a iniciativa de projetos de lei para
provimento de cargos de servidores da União é da Câmara dos
Deputados.
b) A discussão e a votação do projeto deveriam ter se iniciado na Câmara
dos Deputados, havendo, por isso, vício no processo legislativo.
c) A ocorrência de dois turnos de discussão e votação do projeto de lei
ordinária, pressuposta no adequado processo legislativo, não ocorreu no
caso narrado.
d) A lei é constitucional, pois o processo legislativo foi hígido.
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Régua de 
Correção

Letra A: errada. Projeto de lei que trata de provimento de
cargos de servidores da União é de iniciativa privativa do
Presidente da República. Portanto, não houve vício de
iniciativa.

Letra B: correta. Os projetos de lei apresentados pelo
Presidente deverão iniciar sua tramitação pela Câmara dos
Deputados, que atuará, então, como Casa Iniciadora. Por ter
começado a tramitar pelo Senado Federal, conclui-se que
houve vício no processo legislativo. O gabarito é a letra B.

Letra C: errada. Não há dois turnos de discussão e votação na
apreciação de leis, mas apenas no caso de emendas
constitucionais.

Letra D: errada. A lei é inconstitucional, pois houve vício no
processo legislativo. O projeto de lei deveria ter começado sua
tramitação na Câmara dos Deputados.

(FGV / XX Exame de Ordem – 2016) Um Senador da República apresentou
projeto de lei visando determinar à União que sejam adotadas as
providências necessárias para que toda a população brasileira seja
vacinada contra determinada doença causadora de pandemia transmitida
por mosquito. O Senado Federal, no entanto, preocupado com o fato de
que os servidores da saúde poderiam descumprir o que determinaria a
futura lei, isso em razão de seus baixos salários, acabou por emendar o
projeto de lei, determinando, igualmente, a majoração da remuneração
dos servidores públicos federais da área de saúde pública. Aprovado em
ambas as Casas do Congresso Nacional, o projeto foi encaminhado ao
Presidente da República. Com base na hipótese apresentada, assinale a
afirmativa correta.
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a) O Presidente da República não terá motivos para vetar o projeto de lei
por vício de inconstitucionalidade formal, ainda que possa vetá-lo por
entendê-lo contrário ao interesse público, devendo fazer isso no prazo de
quinze dias úteis.
b) O Presidente da República, ainda que tenha motivos para vetar o
projeto de lei por vício de inconstitucionalidade formal, poderá, no curso
do prazo para a sanção ou o veto presidencial, editar medida provisória
com igual conteúdo ao do projeto de lei aprovado pelo Congresso
Nacional, tendo em vista o princípio da separação dos poderes.

c) O Presidente da República poderá vetá-lo, por motivo de
inconstitucionalidade material e não por inconstitucionalidade formal,
uma vez que os projetos de lei que acarretem despesas para o Poder
Executivo são de iniciativa privativa do Presidente da República.
d) O Presidente da República poderá vetá-lo, por motivo de
inconstitucionalidade formal, na parte que majorou a remuneração dos
servidores públicos, uma vez que a iniciativa legislativa nessa matéria é
privativa do Chefe do Poder Executivo, devendo o veto ser exercido no
prazo de quinze dias úteis.
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Régua de 
Correção

A iniciativa de projeto de lei que trata da remuneração de
servidores públicos federais é privativa do Presidente da
República. Assim, há inconstitucionalidade formal na
apresentação de emenda parlamentar no Senado Federal
tratando de aumento da remuneração dos servidores
federais da área de saúde pública. O Presidente da
República poderá vetar o projeto de lei alegando a
inconstitucionalidade formal.
O veto deverá ser exercido dentro do prazo de 15 dias
úteis.
O gabarito é a letra D.

(FGV / XX Exame de Ordem Unificado – 2016 – Reaplicação de Prova –
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.
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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 politicamente 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.

Régua de 
Correção

Pessoal, vimos que quando o Presidente veta um projeto
de lei, ele deve informar ao Presidente do Senado Federal
dentro de 48 horas. Assim, devolve-se o projeto de lei
para apreciação do Congresso Nacional, podendo ser
rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e
senadores, em votação aberta. É a disposição do § 4º,
art. 66, CRFB/88. Olha só: “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”.
Gabarito é a letra C.



17/03/2018

45

(FGV / XV Exame de Ordem Unificado – 2014) O Presidente da

República edita Medida Provisória que dispõe sobre a injeção

extraordinária de verbas para o Fundo de Financiamento Estudantil

(FIES). O tema, porém, já havia sido objeto de projeto de lei

anteriormente aprovado pelo Congresso Nacional e remetido ao

próprio Presidente da República para sanção. Nessa linha, observado o

regramento estabelecido pela Constituição Federal, assinale a

afirmativa correta.

a) É vedada a edição da Medida Provisória, pois havia sido disciplinada
em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de
sanção ou veto pelo Presidente da República.

b) A Medida Provisória narrada na questão não poderia ser editada, visto
que é vedado pela Constituição Federal dispor sobre matéria
orçamentária por meio dessa espécie legislativa.

c) A Medida Provisória é juridicamente viável, mas, se não for apreciada
em até sessenta dias contados da sua publicação, entrará em regime de
urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas, ficando
sobrestadas todas as demais deliberações legislativas da Casa em que
estiver tramitando, até que se ultime a votação.

d) A Medida Provisória é juridicamente viável e prorrogar-se-á por duas
vezes, por igual período, a sua vigência se, no prazo de 45 dias contados
de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do
Congresso Nacional.
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Régua de 
Correção

Segundo o art. 62, §1º, IV, CF/88, é vedada a edição de
medida provisória sobre matéria já disciplinada em
projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e
pendente de sanção ou veto do Presidente da República.
O gabarito é a letra A.

(FGV / X Exame de Ordem Unificado – 2013) Preocupado com a

concorrência de eletrodomésticos produzidos na China e com o saldo

da balança comercial, o Presidente da República, no dia 1º de abril,

editou medida provisória determinando o aumento da alíquota do

imposto sobre produtos industrializados (IPI) para os produtos

provenientes daquele país.

Entretanto, passados 30 (trinta) dias, o Congresso Nacional rejeitou a

medida provisória, não a convertendo em lei. Com base no caso acima,

assinale a afirmativa correta.
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a) A medida provisória terá eficácia por mais 30 (trinta) dias, perfazendo
o total de 60 (sessenta) dias.

b) A medida provisória terá eficácia por mais 30 (trinta) dias, período no
qual poderá haver nova tentativa de conversão em lei.

c) A medida provisória perderá sua eficácia, cabendo ao Presidente da
República, caso haja interesse, reeditá-la imediatamente.

d) A medida provisória perderá sua eficácia, devendo o Congresso
Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas dela
decorrentes.

Régua de 
Correção

Letra A e B: erradas. Com a rejeição pelo Congresso
Nacional, a medida provisória perderá a eficácia desde já.

Letra C: errada. O Presidente da República não poderá
reeditar, na mesma sessão legislativa, medida provisória
que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua
eficácia por decurso de prazo.

Letra D: correta. Uma vez rejeitada pelo Congresso
Nacional, a medida provisória perderá sua eficácia.
Caberá, então, ao Congresso disciplinar, por decreto
legislativo, as relações jurídicas dela decorrentes.
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