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PODER LEGISLATIVO: ÓRGÃOS INTERNOS DAS CASAS LEGISLATIVAS. 
A MESA E SUA COMPOSIÇÃO.  O PLENÁRIO E SUA COMPOSIÇÃO. 

O Poder Legislativo no âmbito Federal

O Poder Legislativo Federal é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe de duas casas legislativas: a Câ-
mara dos Deputados e o Senado Federal. Assim o Poder Legislativo Federal é bicameral, duas Casas Legislativas. São 
funções típicas do Poder Legislativo legislar e fiscalizar. Vejamos:

A função Legislar A função Fiscalizar
edição de atos normativos primários, que são aqueles 
cujo fundamento decorre diretamente da Constituição 
Federal, e que podem instituir direitos ou criar obriga-
ções.
O conjunto ordenado de atos por que passa a proposição 
normativa, até que se torne uma norma, é chamado de 
processo legislativo. O processo legislativo compreende 
a elaboração de:
Emendas à Constituição
Leis complementares
Leis ordinárias
Leis delegadas
Medidas provisórias
Decretos legislativos
Resoluções

os cidadãos — diretamente ou por meio de seus repre-
sentantes eleitos — podem fiscalizar o governo, verifi-
cando a adequada aplicação dos recursos públicos e o 
respeito às normas.
Conforme o art. 49, inciso X, da Constituição Federal, o 
Senado Federal, como componente do Congresso Nacio-
nal, tem a competência de fiscalizar e controlar os atos do 
Poder Executivo.
Mediante controle externo, o Congresso Nacional deve 
realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta. No cumprimento dessa 
função, o Congresso Nacional conta ainda com o apoio 
do Tribunal de Contas da União.
A Constituição Federal e o Regimento Interno do Sena-
do Federal preveem várias formas de os senadores atua-
rem na fiscalização. Veja abaixo algumas possibilidades e 
exemplos obtidos na busca feita no portal da Atividade 
Legislativa:
- Requerer informação a ministro de Estado ou a qual-
quer titular de órgão diretamente subordinado à Presi-
dência da República.  
- Apreciar contas da Presidência da República.  
- Fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo.  
- Avaliar políticas públicas.  
- Constituir comissões parlamentares de inquérito (CPI).  

A) A Câmara dos Deputados
 é formada por representantes do povo (Deputados). A representação de Deputados por Estado e pelo Distrito 

Federal, será estabelecido por lei complementar, que será proporcional à população, de maneira que nenhuma 
unidade da federação terá menos de oito e mais que setenta Deputados

Os Deputados são eleitos pelo sistema eleitoral proporcional, para mandato de quatro anos, permitidas ilimitadas 
reconduções ao poder.

B) O Senado Federal
 compõem-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos no sistema eleitoral majoritário simples. 

Cada Estado/Distrito Federal elege três Senadores (totalizando, assim, oitenta e um Senadores), para mandato de 
oito anos, renovando-se o Senado a proporções de um terço e dois terços (isto é, se na eleição atual se elege um 
Senador, significa que na eleição seguinte se elegerá dois Senadores. Jamais se elege três Senadores ao mesmo 
tempo). Por fim, vale lembrar que cada Senador será eleito com dois suplentes (os quais não são votados).

Disso infere-se que o número de Deputados Federais varia de Estado para Estado, enquanto o número de Senado-
res é sempre o mesmo por Estado, a saber, três. Tal fato se dá porque, enquanto são os Deputados os representantes 
do povo, são os Senadores os representantes dos Estados/Distrito Federal. 

As competências privativas do Senado Federal estão dispostas no artigo 52 da Constituição Federal. São elas:
- 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;
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- 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;

- Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição, a escolha de:
a) magistrados, nos casos estabelecidos pela 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) chefes de missão diplomática de caráter permanente (embaixadores); e
g) titulares de outros cargos, conforme a lei.

- Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios;

- 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;

- 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;

- Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e in-
terno;

- Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios;

- Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal;

- Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do procurador-geral da República antes 
do término de seu mandato;

- Elaborar seu regimento interno;
- 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;

- Eleger membros do Conselho da República; e
- 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.

As funções do Senado Federal são exercidas pelos senadores da República, que são eleitos segundo o princípio 
majoritário para representarem os estados e o Distrito Federal. Cada estado e o Distrito Federal elegem três senadores 
para um mandato de oito anos. A renovação da representação se dá a cada quatro anos, alternadamente, por um e dois 
terços. Cada senador é eleito com dois suplentes.

Para exercer suas atribuições, o Senado se organiza em órgãos colegiados. Os principais são o Plenário e as co-
missões.

Plenário Comissões
No Plenário, ocorre a reunião de todos os senadores. É a 
instância máxima de deliberação. Seus trabalhos são di-
rigidos pela Mesa (Comissão Diretora), que é composta 
de presidente, dois vice-presidentes, quatro secretários 
titulares e quatro suplentes. Todos eleitos para mandato 
de dois anos

As comissões podem ser permanentes ou temporárias. 
As permanentes são definidas no Regimento Interno, 
que  estabelece  sua  quantidade,  composição  e  área 
temática. 
As temporárias  têm suas características definidas no 
respectivo ato de criação.
Dentre as atribuições específicas das comissões, desta-
cam-se a competência para apreciar terminativamente 
(dispensada a atuação do Plenário) algumas proposições 
e para investigar fato determinado no âmbito de comis-
são parlamentar de inquérito.

Entre os outros órgãos do Senado, estão blocos, lideranças, Corregedoria, Ouvidoria, procuradorias, fóruns, conse-
lhos, frentes e grupos.
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Fonte: https://www2.congressonacional.leg.br/visite/arquivos/o-senado-federal

FIQUE ATENTO!
O plenário é o órgão máximo de deliberação, onde as proposições em tramitação são discutidas e votadas. 
Nas comissões, as propostas são analisadas por grupos menores de parlamentares, devendo aprofundar o 
debate dos assuntos antes de serem encaminhados ao plenário.
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EXERCÍCIOS COMENTADOS

1.Ano: 2019 Banca: IBFC Órgão: CGE - RN Prova: IBFC 
- 2019 - CGE - RN - Analista Contábil
Assinale a alternativa que indica uma matéria compatível 
com a edição de medidas provisórias:

a) carreira dos membros do Ministério Público
b) detenção de ativo fnanceiro
c) organização do Poder Judiciário
d) majoração de impostos

Resposta; Letra D. 
1. art. 62, §1º, inciso I, alínea c, CF: organização do Po-
der Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a 
garantia de seus membros»;
art. 62, §1º, II, CF: que  vise  a  detenção ou seqües-
tro de bens, de poupança popular ou qualquer outro 
ativo financeiro
art. 62, § 2º, CF: Medida provisória que implique ins-
tituição ou majoração de impostos, exceto os pre-
vistos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá 
efeitos no exercício financeiro  seguinte se houver 
sido convertida em lei até o último dia daquele em 
que foi editada.
OBS: os impostos II, IE, IPI, IOF e Imposto Extraordiná-
rio apenas não respeitam o princípio da anterioridade.

2. Ano: 2019 Banca: FCC Órgão: TRF - 4ª REGIÃO Pro-
va: FCC - 2019 - TRF - 4ª REGIÃO - Analista Judiciário 
- Oficial de Justiça Avaliador Federal
Certo grupo de senadores apresentou proposta de edi-
ção de resolução, pelo Senado Federal, para suspender 
os efeitos de decreto editado pelo Presidente da Repú-
blica, por entender que esse ato extrapolou os limites do 
poder regulamentar. A edição da referida medida pelo 
Senado mostra-se

a) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que 
se trata de ato da competência exclusiva do Congres-
so Nacional.

b) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que 
o ato do Poder Executivo deve ser submetido ao Poder 
Judiciário, a quem compete examinar eventual exorbi-
tância dos limites do poder regulamentar.

c) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que 
se trata de ato da competência privativa da Câmara 
dos Deputados.

d) compatível com a Constituição Federal, devendo a re-
solução ser submetida à sanção presidencial.

e) compatível com a Constituição Federal, devendo a re-
solução ser promulgada pelo Presidente do Senado.

Resposta: Letra A. 
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso 
Nacional: V - sustar os atos normativos do Poder Exe-
cutivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos 
limites de delegação legislativa;

3. Ano: 2019 Banca: CS-UFG Órgão: Prefeitura de 
Goianira - GO Prova: CS-UFG - 2019 - Prefeitura de 
Goianira - GO - Agente Administrativo
No Brasil, são responsáveis pela criação das leis:

a) a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.
b) a Presidência da República e o Ministério da Justiça.
c) o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 

Justiça.
d) a Procuradoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da 

União.

Resposta; Letra A. 
O responsável pela criação das leis em nosso país é 
o Poder Legislativo, que em nível federal é composto 
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. 

4. Ano: 2019 Banca: MPE-SC Órgão: MPE-SC Pro-
va: MPE-SC  -  2019  - MPE-SC  -  Promotor de  Justiça 
- Matutina
Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da 
República, nos últimos dois anos do período presidencial, 
a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias de-
pois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma 
da lei.

(   ) CERTO       (   ) ERRADO

Resposta: Certo. 
PRIMEIROS DOIS ANOS: Eleições DIRETAS pelo 
povo em 90 dias.
ÚLTIMOS DOIS ANOS: Eleições INDIRETAS pelo CN 
em 30 dias.

COMISSÕES PARLAMENTARES PERMA-
NENTES E TEMPORÁRIAS. COMISSÕES 
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO. 

Nas comissões, as propostas são analisadas por gru-
pos menores de parlamentares, devendo aprofundar o 
debate dos assuntos antes de serem encaminhados ao 
plenário.

Comissões que fazem parte do Congresso Brasileiro:

1. Comissões permanentes, em cada Casa legislativa 
separadamente. No Senado, além da Diretora te-
mos as seguintes comissões permanentes: 

• Comissão de Assuntos Econômicos; 
• Comissão de Assuntos Sociais; 
• Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; 
• Comissão de Educação, Cultura e Esporte; 
• Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-

dor e Fiscalização e Controle; 
• Comissão de Direitos Humanos e Legislação Parti-

cipativa; 
• Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional; 
• Comissão de Serviços de Infraestrutura; 
• Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo; 
• Comissão de Agricultura e Reforma Agrária; 
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