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ÓRGÃO FUNÇÃO TÍPICA FUNÇÃO ATÍPICA

LEGISLATIVO
▪ LEGISLAR

▪ FISCALIZAR

▪ ADMINISTRAR: LICENÇA, FÉRIAS, 
PROVER CARGOS ETC.
▪JULGAR: CRIMES DE 
RESPONSABILIDADE

EXECUTIVO

PRATICA DE ATOS DE 
CHEFIA DE ESTADO, DE 
GOVERNO E ATOS DE 
ADMINISTRAÇÃO 

LEGISLAR: MEDIDA PROVISÓRIA (ART. 
62) 
JULGAR: APRECIAR DEFESA E RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS.

JUDICIÁRIO 
EXERCER A FUNÇÃO 
JURISDICIONAL 

LEGISLAR: REGIMENTO INTERNO (ART. 
96, I, a) 
ADMINISTRAR: LICENÇA E FÉRIAS (ART. 
96, I, f) 



PODER LEGISLATIVO CARACTERÍSTICAS ÓRGÃO REPRESENTANTE

Federal Bicameral

Congresso Nacional

Estadual Unicameral Assembléia Legislativa

Distrital Unicameral Câmara Legislativa

Municipal Unicameral Câmara Municipal

Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional,
que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.



CARACTERÍSTICAS SENADO FEDERAL CÂMARA DOS DEPUTADOS

Composição
Representantes do Estado e do Distrito 

Federal (T. F.)
Representantes do povo

(E, DF e Territórios)

Sistema de Eleição Majoritário Simples ou Puro Proporcional  à população

Nº de parlamentares
1E/DF = 3 senadores

1 senador = 2 suplentes
Total = 81 senadores

1E/DF = mínimo 8
máximo 70

Terr. Fed. = 4 (art. 45 § 2º)
Total = 513 (LC 78/93)

Mandato 8 anos = 2 legislaturas 4 anos = 1 legislatura

Idade Mínima 35 anos 21 anos

Renovação
A cada 4 anos por 1/3 e 2/3

Parcial
A cada 4 anos

Total



Perda do mandato por infidelidade 
partidária se aplica a cargos eletivos 

majoritários?

STF. Plenário. ADI 5081/DF, Rel. Min.

Roberto Barroso, julgado em 27/5/2015

(Info 787).

2 2



O número mínimo e máximo de Deputados
Federais é definido por Lei Complementar.
Pode o Congresso Nacional delegar essa
competência para o TSE ou outro órgão
estatal?

STF, ADI 5028/DF, rel. p/ acordão

Min. Rosa Weber, j. em

01/07/2014, Tribunal Pleno

2 2



RESPOSTA

O art. 45, § 1º, da Constituição da República comanda a

definição, por lei complementar (i) do número total de Deputados

e (ii) da representação dos Estados e do Distrito Federal,

proporcionalmente à população – e não ao número de eleitores –,

respeitados o piso de oito e o teto de setenta cadeiras por ente

federado. (...) A delegação implícita de tal responsabilidade

política ao Tribunal Superior Eleitoral traduz descumprimento do

comando constitucional em sua inteireza.



5. Compete ao legislador complementar definir, dentre as

possibilidades existentes, o critério de distribuição do número de

Deputados dos Estados e do Distrito Federal, proporcionalmente

à população, observados os demais parâmetros constitucionais.

De todo inviável transferir a escolha de tal critério, que

necessariamente envolve juízo de valor, ao Tribunal Superior

Eleitoral ou a outro órgão. (STF, ADI 5028/DF, rel. p/ acordão Min.

Rosa Weber, j. em 01/07/2014, Tribunal Pleno)



Teoria das Maiorias

1) Maioria Simples ou Relativa
Referência:

Cálculo:

membros presentes

50% até chegar ao 1º nº inteiro

2) Maioria Qualificada

Referência: total de membros*

*Não importa se estão presentes ou não.
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SUBDIVISÃO – Maioria Qualificada
2.1) Maioria Absoluta

Cálculo: 50% até chegar ao 1º nº inteiro Art. 69 CF

2.2) Maioria de 2/3

Cálculo: 2/3 do total Art. 51, I CF
Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos

Deputados:

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a

instauração de processo contra o Presidente e o Vice-

Presidente da República e os Ministros de Estado;

Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.



2.3) Maioria de 3/5

Cálculo: 3/5 do total Art. 60 § 2º CF

Art. 60.§ 2º - A proposta será discutida e votada em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três
quintos dos votos dos respectivos membros.

SUBDIVISÃO – Maioria Qualificada



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.

Deliberações

Art. 47 (Ordem direta). Presente a maioria absoluta de seus

membros, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões

serão tomadas (aprovadas) por maioria dos votos, salvo

disposição constitucional em contrário.



Quorum Presencial Maioria Absoluta

Quorum Deliberação             Discussão + Aprovação

REGRA: Maioria Simples/ Relativa (Silêncio Legislador Constituinte)

Deliberações

EXCEÇÃO: Maioria Qualificada (Disposição Expressa)



Competências

CARACTERÍSTICAS
PRIVATIVAS CN

(Art. 48)

EXCLUSIVAS CN

(Art. 49)

PRIVATIVAS C.D. / 

S.F.

LEGISLAR COM SANÇÃO DO 

PRES. DA REPÚBLICA

FISCALIZAR

DELEGAÇÃO

RESOLUÇÃO

DECRETO LEGISLATIVO



CONVOCAÇÃO  (art. 50)

Quem convoca ? Quem é convocado ?
Ausência sem 

justificação 
adequada

Câmara dos deputados
ou

Senado federal

Ministro de Estado 

Crime de 
Responsabilidade

Quaisquer titulares de 
órgãos diretamente

subordinados à 
presidência da repúblicaComissões



Pedidos Escritos de Informações (art. 50 § 2º)

Quem pede ? Destinatários 
Crime de 

responsabilidade 

Mesas da Câmara dos 
Deputados e do 
Senado Federal 

Ministro de estado Recusa, ou o não -
atendimento, no 

prazo de trinta dias, 
bem como a 
prestação de 

informações falsas.

Quaisquer titulares de 
órgãos diretamente

subordinados à 
presidência da república



IMUNIDADES
PARLAMENTARES

MATERIAL, REAL OU 
SUBSTANTIVA

(INVIOLABILIDADE)
ART. 53, CAPUT

PROCESSUAL, 
FORMAL OU 

ADJETIVA
ART. 53, §§ 2º a 5º

PRISÃO PROCESSO 



QUESTÕES RELEVANTES 

➢ As imunidades parlamentares não podem ser renunciadas,

pois decorrem da função exercida e não da figura do

parlamentar (inq 510/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, RTJ

135/509);

➢ A imunidades parlamentares e o foro privilegiado não se

estendem aos suplentes a não ser que assumam o cargo ou

estejam em seu efetivo exercício (Inq. 2800, Rel. Min. Celso de

Mello, decisão monocrática, DJE de 19.08.2010, Inf. 595/STF);



QUESTÕES RELEVANTES 

➢ O parlamentar federal que exercer o cargo de Ministro de

Estado, manterá a prerrogativa de foro, mas não a

imunidade, a qual, ficará suspensa (MS 25.579-MC, Rel. Min.

Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 24.08.2007)



1) Imunidade Material ou Inviolabilidade ou imunidade

absoluta ou imunidade Real ou imunidade substancial ou

indenidade.(art. 53 CF)

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e

penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e

votos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de

2001)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc35.htm#art1


DESTINATÁRIOS :

* NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO

IMUNIDADE

MATERIAL

SENADORES

(ART. 53 CF) 

DEPUTADO 
FEDERAL 

(ART. 53 CF)

DEPUTADO 

DISTRITAL

DEPUTADO 
ESTADUAL

VEREADOR*

PRESIDENTE 
DA 

REPÚBLICA



1) Imunidade Material ou Inviolabilidade ou imunidade

absoluta ou imunidade Real ou imunidade substancial ou

indenidade.(art. 53 CF)

B) Exclui a responsabilidade penal, civil, administrativa e política.

CONDIÇÕES

Se houver manifestações por opiniões, palavras ou votos

No exercício do mandato ou em razão deste

Dentro ou fora do Congresso Nacional



A Min. Rel. Rosa Weber ressaltou que a imunidade parlamentar

material (art. 53 da CF/88) só é absoluta quando as afirmações

de um parlamentar sobre qualquer assunto ocorrem dentro do

Congresso Nacional. No entendimento da Ministra, fora do

parlamento é necessário que as afirmações tenham relação

direta com o exercício do mandato.

STF. 1ª Turma. Inq 3672/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em

14/10/2014 (Info 763).

IMPORTANTE !!!



2) IMUNIDADE FORMAL / PROCESSUAL / 

RELATIVA

PRISÃO

(ART. 53 § 2º ) 

PROCESSO 

(ART. 53 §§ 2º 
ao 5º ) 



2) IMUNIDADE FORMAL / PROCESSUAL / 

RELATIVA

CF/88, art. 53 § 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.



§ 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.



DESTINATÁRIOS:

IMUNIDADE

FORMAL

SENADORES

(ART. 53  §§
2º a 5º da CF)

DEPUTADO 
FEDERAL 

(ART. 53  §§
2º a 5º da CF)

DEPUTADO 

DISTRITAL

DEPUTADO 
ESTADUAL

VEREADOR

PRESIDENTE 
DA 

REPÚBLICA



B) Inicia com a diplomação

C) Foro – STF (Somente para causas criminais)

Art. 53 § 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.

Art. 53 § 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do

diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo

Tribunal Federal.

PODER LEGISLATIVO



OBS: APESAR DE NÃO SER PACÍFICO, DEPUTADOS E

SENADORES NÃO PODEM SER PRESOS POR DÍVIDA

DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.

PRISÃO

Deputado/
Senador

REGRA

EXCEÇÃO

Não se admite prisão cautelar (provisória)

Prisão em flagrante

Crime inafiançável

24 horas
Autos 
Remetido
s

CASA RESPECTIVA
(maioria absoluta - voto aberto)

Liberdade Prisão



Importante!!!

O § 2º do art. 53 da CF/88 veda apenas a prisão penal

cautelar (provisória) do parlamentar, ou seja, não proíbe a prisão

decorrente da sentença transitada em julgado, como no caso de

Deputado Federal condenado definitivamente pelo STF.

STF. Plenário. AP 396 QO/RO, AP 396 ED-ED/RO, rel. Min.

Cármen Lúcia, 26/6/2013 (Info 712).



Ministério 
Público

STF CASA 
RESPECTIVA

Decisão Final
STF

Inciativa de Partido Político

Votação por maioria absoluta

SUSPENDER O PROCESSO E A PRESCRIÇÃO

PODE

Imunidades Parlamentares



CONCURSO DE AGENTES: 

PARLAMENTAR x PARTICULAR 

* Na hipótese de ter havido sustação do processo em crime praticado

após a diplomação, havendo concurso de agentes entre parlamentar e

outro indivíduo que não goze da citada imunidade , (o parlamentar

poderá ser julgado pelo STF e o cidadão pelo Tribunal do Júri, se for,

v.g., homicídio doloso) o STF costuma decidir pelo desdobramento do

processo (art. 80 do CPP), em virtude da diferença do regime de

prescrição (STF, inq . 1.107/ MA).



Súm. nº 245 STF: A imunidade parlamentar não se

estende ao co-réu sem essa prerrogativa.

Execeção: caso do “mensalão”



O Supremo Tribunal Federal é órgão

competente para processar e julgar

os Deputados Federais em qualquer

infração penal comum?

Ano: 2016 Banca: FGV Órgão: OAB

Prova: Exame de Ordem Unificado - XIX

1



FORO ESPECIAL 
DEPUTADO FEDERAL DEPUTADO ESTADUAL

STF TJ / TRF / TRE

STF Súmula nº 3 -Imunidade de Deputados Estaduais -

Restrição

A imunidade concedida a deputados estaduais é restrita a

justiça do estado. (Superada pelo RE 456679 - 15/12/2005)



PERDA DO MANDATO DOS PARLAMENTARES 

FEDERAIS  

CASSAÇÃO DO 
MANDATO 

• ART. 55, 
I; II; VI

EXTINÇÃO DO 
MANDATO 

• ART. 55, 
III; IV; V

Art. 55 § 2º -
voto secreto por 
maioria absoluta

Art. 55 § 3º -
ato meramente 

declaratório



Perda do mandato de parlamentar necessita de deliberação da 

Casa Legislativa 

O STF, ao condenar um Parlamentar federal, NÃO poderá

determinar a perda do mandato eletivo. Ao ocorrer o trânsito em julgado

da condenação, se o réu ainda estiver no cargo, o STF deverá oficiar à

Mesa Diretiva da Câmara ou do Senado Federal para que tais Casas

deliberem acerca da perda ou não do mandato, nos termos do § 2º do

art. 55 da CF/88.

STF. Plenário. AP 565/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 7 e

8/8/2013 (Info 714).



HIPÓTESES DE PERDA DO 
MANDATO (ART. 55)

PECULIARIDADES

I - que infringir qualquer das
proibições estabelecidas no
artigo anterior;

§ 2º - 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.

II - cujo procedimento for
declarado incompatível com o
decoro parlamentar;

§ 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. Ver o§ 2º do art. 55.



HIPÓTESES DE PERDA DO MANDATO (ART. 

55)
PECULIARIDADES

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;

§ 3º - 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.

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos

políticos;
Ver art. 55 § 3º 

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos

casos previstos nesta Constituição;
Ver art. 55 § 3º 

VI - que sofrer condenação criminal em

sentença transitada em julgado.
Ver art. 55 § 2º 



Sessão Ordinária 

(art. 57, caput)

Sessão Extraordinária

(art. 57, § 6º)

Sessão Conjunta

(art. 57, § 3º)

Sessão Preparatória

(art. 57, § 4º)

Reuniões

(Sessões Legislativas)



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.



Funcionamento do Congresso Nacional 

02 
FEV

17 
JUL

01 
AGO

22 
DEZ

RECESSORECESSO RECESSO
1ª Período Legislativo 2ª Período Legislativo

Sessão Ordinária Sessão Ordinária

Aprovação Lei de
Diretrizes

Orçamentárias

Aprovação Lei
Orçamentária

Anual

Art. 57 § 6º Art. 57 § 6º Art. 57 § 6º

SESSÃO LEGISLATIVA

Sessão 
Extraordinária

Sessão 
ExtraordináriaSessão Extraordinária



SESSÃO LEGISLATIVA

OBS. Durante o recesso, haverá uma Comissão

Representativa do Congresso Nacional, com atribuições

definidas no regimento comum (art. 57§ 4º).

LEGISLATURA

2011 2012 2013 2014 2015

SESSÃO 
LEGISLATIVA

SESSÃO 
LEGISLATIVA

SESSÃO 
LEGISLATIVA

SESSÃO 
LEGISLATIVA



Motivo: urgência ou interesse público relevante

Quem 
convoca?

A.1) Motivo/ Convocação: 
Sessão Extraordinária

▪Presidente da República

▪Presidente da Câmara dos Deputados

▪Presidente do Senado Federal

▪A requerimento da maioria
dos membros de ambas as Casas



▪Presidente do Senado Federal

Sessão Extraordinária

Motivos:

a) caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção

federal;

b) pedido de autorização para a decretação de estado de sítio;

c) para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-

Presidente.

A.2) Motivo/ Convocação: 

Quem convoca?



C) Finalidade determinada:

Somente pode deliberar matéria para a qual foi convocada

D) Medida Provisória:

Tem prioridade na deliberação em sessão extraordinária

B) Quorum aprovação:

Maioria Absoluta de cada uma das Casas do Congresso

Nacional

E) Parcela Indenizatória:

É vedado o pagamento de parcela indenizatória

Sessão Extraordinária



Art 57 § 6º A convocação extraordinária do Congresso

Nacional far-se-á:

I - pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação

de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de

autorização para a decretação de estado de sítio e para o

compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente-

Presidente da República;



II - pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara

dos Deputados e do Senado Federal ou a requerimento da

maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência

ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste

inciso com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das

Casas do Congresso Nacional.



Comissões 

Comissão temática ou em razão de 
matéria (permanente) – art. 58 § 2º)

Comissão especial ou temporária - RI

Comissão Mista 

Comissão Representativa (durante 
o recesso) - art. 58 § 4º)



Art. 58.§ 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão

poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de

outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas

pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou

separadamente, mediante requerimento de um terço de seus

membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo,

sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério

Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos

infratores.

A) Definição: É uma comissão temporária.

B) Natureza: fiscalização

C) Âmbitos de atuação:



CPI (ART. 58 § 3º)

D) Criação: 

1/3 Câmara dos Deputados

1/3 Senado Federal

* CPMI: 

1/3 Câmara dos 
Deputados

1/3 Senado Federal

requerimento

requerimento



*As CPIs não estão impedidas de investigar fatos novos que se

vinculem, intimamente ao fato principal. (STF HC nº 71.231, rel.

Min. Carlos Veloso 05.05.1994).

Ligados ao 
fato principal

Mesma esfera de poder

Outra esfera de poder

E) Apura fatos determinados

Agregado 
à CPI

Nova CPI

Nova CPI

F) Fatos Novos

NÃO Ligados ao fato principal



G) Poderes de 
Investigação:

próprios das Autoridades Judiciais. 
(caráter relativo)

Art. 58. § 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que
terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais,
…..



1

H) Prazo de conclusão: até o final da legislatura.

I) Comparecimento:
J) Depoimento: Princípio da NÃO 

AUTO INCRIMINAÇÃO

02 FEV
2011

02 FEV
2015

LEGISLATURA

CPI CPI ENCERRAMENTO

obrigatório.
facultativo.



Ofende o princípio constitucional da

separação e independência dos

poderes a intimação de magistrado

para prestar esclarecimentos perante

Comissão Parlamentar de Inquérito

sobre ato jurisdicional praticado?

1



2

COMENTÁRIO DO PROFESSOR

Apenas os atos não-jurisdicionais praticados por um

magistrado, é que podem ser esclarecidos em sede de CPI

(Comissão Parlamentar de Inquérito). STF- Ministro CELSO

DE MELLO (HC 79.441).



2

REVISÃO 



2

CPI pode:

1) A CPI pode inquirir testemunhas e, em caso de recusa de

comparecimento, determinar a condução coercitiva

de testemunhas (esse poder não alcança o convocado na

condição de investigado, que detém a seu favor o privilégio

constitucional de não auto incriminação);

2) A CPI pode decretar a prisão em flagrante;

3) A CPI pode decretar a quebra dos sigilos: bancário, fiscal e

de dados, incluídos os dados telefônicos



2

Observação 1) A quebra do sigilo de dados telefônicos que a

CPI pode fazer só vale para os registros telefônicos pretéritos;

Observação 2) A quebra de sigilo deve ser devidamente

fundamentada, não pode ser genérica, sob pena de nulidade.

4) A CPI pode determinar busca e apreensão NÃO domiciliar,

ou seja, em locais públicos;



2

5) A CPI pode obter documentos e informações

sigilosos. “Utilização, por CPI, de documentos oriundos de

inquérito sigiloso. Possibilidade.” (HC 100.341, Rel.

Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 4-11-2010,

Plenário, DJEde 2-12-2010.).

6) A CPI pode convocar magistrados para depor sobre a prática

de atos administrativos.



2

CPI não pode:

1) A CPI não pode oferecer denúncia ao Judiciário.

2) A CPI não pode convocar Chefe do Executivo

3) A CPI não pode decretar prisão temporária ou preventiva;

4) A CPI não pode decretar a interceptação de comunicações

telefônicas;



2

5) A CPI não pode determinar busca e apreensão domiciliar;

6) A CPI não pode decretar medidas assecuratórias constritivas

do patrimônio das pessoas, tais como, indisponibilidade de

bens, arresto, sequestro ou hipoteca de bens, tendo em vista

que o poder geral de cautela e exclusivo dos magistrados;

7) A CPI não pode determinar a anulação de atos do poder

executivo (reserva de jurisdição);



2

7) A CPI não pode determinar a quebra de sigilo judicial de

processos que tramitam em segredo de justiça;

8) A CPI não pode determinar medidas cautelares de ordem

penal ou civil.

9) A CPI não pode convocar magistrados para depor sobre a

prática de atos de natureza jurisdicional.

10) A CPI não pode impedir a presença de advogado dos

depoentes em suas reuniões.




