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O SENADO FEDERAL E OS SENADORES
1. A Instituição Senado Federal
Em termos institucionais, o Senado Federal é uma das duas estruturas físicas (com a Câmara dos Deputados) e das três estruturas institucionais (com a Câmara dos Deputados e o
Congresso Nacional) que compõem o Poder Legislativo da União.
De forma esquemática:
Poder Legislativo

da União

Divisão física:
Bicameral:
Senado Federal
Câmara dos Deputados
Divisão institucional:
Tricameral:
Congresso Nacional
Senado Federal
Câmara dos Deputados

do Distrito Federal

Câmara Legislativa do Distrito Federal

de estado

Assembleia Legislativa do estado

de Município

Câmara Municipal de Vereadores

Seu modelo institucional tem como referência histórica o Senado norte-americano.
Por conta da adoção, no vigente regime constitucional, do conceito de federalismo homogêneo (cada entidade federativa com o mesmo número de representantes), cada um dos vinte
e seis Estados e o Distrito Federal elege três senadores, totalizando uma composição total de
81 senadores.
Para Prova:
• sistema eleitoral para o Senado: Majoritário
• modo de eleição: por chapa, com um senador, um 1º Suplente e um 2º Suplente.
• renovação do Senado: quadrienal, por um terço e dois terços, alternadamente.
• mandato de senador: como regra, 8 anos. Excepcionalmente o senador pode ser eleito
para mandato menor do que 8 anos, nos casos de primeira eleição de um Estado (um
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ou dois senadores com mandato de quatro anos, conforme a renovação do Senado seja
por dois terços ou um terço, alternadamente) ou de eleição extraordinária para o Senado, quando não houver quem assuma o mandato vago e faltarem mais de 15 meses
para o seu término (eleição para mandato-tampão, pelo prazo de mandato restante).

Em termos constitucionais (art. 46), o Senado Federal representa a Federação brasileira, ou
seja, Estados e o Distrito Federal.
Os Municípios, apesar de integrarem a Federação (art. 18, caput, da Constituição Federal) não
estão representados no Senado.

Assim:
Poder Legislativo da União

Senado Federal
Câmara dos Deputados
Congresso Nacional

Cada uma das estruturas do Legislativo da União tem serviços, regimentos e competências próprias. De forma esquemática:

Senado Federal

Regimento próprio (Regimento Interno do Senado Federal)
serviços e servidores próprios
competências próprias
pauta de Ordem do Dia própria

Câmara dos Deputados

Regimento próprio (Regimento Interno da Câmara dos Deputados)
serviços e servidores próprios
competências próprias
pauta de Ordem do Dia própria

Congresso Nacional

Regimento próprio (Regimento Comum)
serviços próprios, executados por servidores cedidos pela Câmara
dos Deputados e pelo Senado Federal, e remunerados pela Casa de
origem.
competências próprias, que são tratadas por decreto legislativo do
Congresso Nacional (de tramitação bicameral) e por resolução do
Congresso Nacional (de tramitação em sessão conjunta).
pauta de Ordem do Dia própria
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Quanto aos serviços e servidores do Senado Federal, colhe-se da Constituição Federal
(art. 52):
Cargos no Senado Federal
Criação

por resolução do SF

Transformação

por resolução do SF

Extinção

por resolução do SF

Aumento de remuneração

por lei cujo projeto é de autoria privativa do SF

Para Prova:
• criação, transformação ou extinção de cargos públicos no Senado: por resolução
do Senado.
• fixação de remuneração de servidores do Senado: por lei, cujo projeto compete exclusivamente ao Senado.
• fixação de subsídios para senadores: por decreto legislativo do Congresso Nacional,
juntamente com os subsídios de Deputados Federais, com valor idêntica para os membros das duas Casas.

É inconstitucional o Senado Federal fixar ou alterar a remuneração dos cargos da sua
estrutura por resolução. Isso exige necessariamente lei, e necessariamente com o projeto de
autoria do Senado.
Tem-se aqui uma situação de reserva constitucional de lei formal.
Por se tratar de lei, deve ser aprovado pelo Senado, aprovado pela Câmara dos Deputados e
sancionado pelo presidente da república.

Não confunda fixação ou aumento da remuneração dos servidores do Senado com a fixação
ou aumento dos subsídios de senadores.
A remuneração dos cargos dos servidores do Senado exige lei, cujo projeto é de autoria do
Senado (CF, art. 52, XIII).
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Os subsídios dos senadores exigem decreto legislativo do Congresso Nacional, que vai estabelecer o mesmo valor para senadores e Deputados Federais (CF, art. 49, VII).

Como os demais Poderes Legislativos no País, suas funções constitucionais típicas são a
legislativa e a fiscalizatória.
Sua competência legislativa, obviamente, é a da União, delineada principalmente pelos
arts. 22 (competência legislativa privativa) e 24 (competência legislativa concorrente) da
Constituição Federal, além de outras, distribuídas pelos arts. 52 e 155, que devem ser tratadas por resolução do Senado.
Assim:
Matérias tratadas pelo Senado Federal ao votar:
Projeto de Lei

Constituição Federal:
Projeto de lei depende também de decisão da Câmara dos art. 22
Deputados e de sanção do presidente da república.
art. 24
art. 48
Projeto de Decreto Legislativo
Constituição Federal:
Projeto de decreto legislativo depende também de decisão da art. 49
Câmara dos Deputados, mas não se submete à sanção do presidente da república.
Projeto de Resolução
Constituição Federal:
Projeto de resolução do Senado não depende de decisão da art. 52
Câmara dos Deputados nem de sanção do presidente da repú- art. 155
blica.

Além disso, o Senado Federal participa do processo de elaboração de Emendas Constitucionais, devendo deliberar em dois turnos, e exigindo-se três quintos de sua composição para
aprovar, em cada votação. Esse processo será visto em módulo próprio deste curso.
Na sua função legislativa, sua existência, no plano teórico, destinar-se-ia a preservar, na
legislação nacional e federal, os interesses dos Estados e do Distrito Federal, e atuar como
uma espécie de “câmara de resfriamento e decantação” das decisões legislativas da Câmara
dos Deputados (eis porque, no processo legislativo bicameral, o Senado atua na grande maioria das vezes como Casa Revisora).
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Para prova:
• Lei nacional: feita pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, com sanção do
presidente da república, e destinada a reger uma matéria para toda a República (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios).
• Lei federal: feita pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, com sanção do
presidente da república, e destinada a reger uma matéria apenas para a União (servidores, serviços e órgãos federais).

2. Senadores
A eleição de senador se dá pelo sistema majoritário (ao contrário dos Deputados Federais,
que são eleitos pelo sistema proporcional). Isso implica a eleição do mais votado, independentemente de quociente partidário ou eleitoral.
Cada senador é eleito com dois suplentes próprios, compondo uma chapa com três nomes.
A idade mínima para se eleger senador é trinta e cinco anos, podendo o candidato ser
brasileiro nato ou naturalizado ou português equiparado.
A renovação do Senado Federal não é total, como na Câmara dos Deputados, mas parcial,
a cada quatro anos, por um e por dois terços, alternadamente. Para permitir essa renovação
intercalar, na primeira eleição de um Estado novo serão eleitos três senadores:
a) se os demais Estados estiverem renovando por dois terços, os dois mais votados terão
mandato de oito anos, e o terceiro colocado, mandato de quatro anos;
b) se os demais Estados estiverem renovando por um terço, o mais votado terá mandato
de oito anos, e os outros dois, de quatro anos.

Por conta disso, a cada eleição para o Senado, haverá senadores em fim de mandato e outros
na metade do mandato.
• se a eleição for para renovar dois terços do Senado, cada Estado e o Distrito Federal
terão, no momento da eleição, um senador com mais quatro anos de mandato;
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• se a eleição for para renovar um terço do Senado, cada Estado e o Distrito Federal terão,
na época da eleição, dois senadores com mais quatro anos de mandato.
A partir da segunda eleição nesse Estado novo, todos os senadores eleitos (dois e um, alternadamente) terão mandato por oito anos.
Os subsídios dos senadores são fixados, juntamente com os dos Deputados Federais, por
decreto legislativo do Congresso Nacional (CF, art. 49, VII) em valor idêntico para os membros
das duas Casas.
Finalmente, os senadores são beneficiados por imunidades constitucionais. São elas:
• a material, ou inviolabilidade;
• a formal;
• a testemunhal;
• a de incorporação militar.
Estas imunidades serão analisadas neste curso, no momento oportuno.

3. Sede do Senado Federal
A primeira sede do Senado Federal foi o Palácio do Conde dos Arcos, no Rio de Janeiro, ocupado desde os primórdios do Império até 1925, quando foi transferido para o Palácio
Monroe. Com a inauguração de Brasília, o Senado foi deslocado, em 1960, para a nova Capital
da República.
Nos termos do art. 1º, caput, do RISF (Regimento Interno do Senado Federal), a sede regular do Senado é o “Palácio do Congresso Nacional”, em Brasília. O Palácio do Congresso
Nacional é a designação regimental e não oficial do Palácio Nereu Ramos, que abriga o Legislativo da União.
Diz o dispositivo:
Art. 1º O Senado Federal tem sede no Palácio do Congresso Nacional, em Brasília.
Parágrafo único. Em caso de guerra, de comoção intestina, de calamidade pública ou de ocorrência
que impossibilite o seu funcionamento na sede, o Senado poderá reunir-se, eventualmente, em
qualquer outro local, por determinação da Mesa, a requerimento da maioria dos senadores.
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Regra

Exceção

As sessões do Senado
são realizadas na sede da
Casa, no Palácio do Congresso Nacional

Realização de sessão fora
da sede pode ocorrer por:
guerra;
comoção intestina;
calamidade pública;
ocorrência impossibilitante.

Para prova:
• transferência temporária da sede do Senado: não é possível regimentalmente.
• transferência temporária da sede do Congresso Nacional: é constitucionalmente possível, por decreto legislativo (CF, art. 49 VI).
• realização de sessão fora da sede ordinária do Senado: é regimentalmente possível,
embora de forma temporária e excepcional (RISF, art. 1, parágrafo único).
• maioria necessária ao requerimento de realização de sessão do Senado fora da sede
ordinária: maioria absoluta dos senadores.
O parágrafo único desse artigo autoriza a realização de sessão do Senado fora dessa sede
regular, nos casos de “guerra, comoção intestina, calamidade pública” ou fato que impossibilite o seu funcionamento normal na sede.

Antes de examinarmos essa possibilidade, deve ser frisado que nada no RISF autoriza a
transferência temporária da sede do Senado para fora do Palácio do Congresso Nacional, o
que exigiria decreto legislativo do Congresso Nacional e deveria ser feito em conjunto com a
Câmara dos Deputados (CF, art. 49, VI)
Esse art. 1º, parágrafo único, do RISF, autoriza apenas a realização de sessões fora da sede,
mantida esta sede no seu lugar habitual.

Sobre as causas que justificam a realização de sessão fora da sede:
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Guerra

O conceito de “guerra”, para esses fins, não abrange apenas aquele praticado
pelo Direito Internacional, que exige declaração formal. Para fins regimentais,
contrariamente, será “guerra” qualquer situação bélica militar envolvendo o
Brasil, quer no polo ativo, quer no passivo. Incumbirá à Mesa decidir se os efeitos gerados pela situação de guerra são bastantes a justificar a realização de
sessões do Senado fora da sede.

Comoção intestina

Essa expressão designa qualquer situação de conflagração interna no Brasil,
civil, militar ou paramilitar, que não tenha envolvimento estrangeiro. Incluem-se no conceito a desobediência civil, movimentos insurrecionais, revoltas
armadas, greves agressivas e outras situações conflitivas nacionais.

Calamidade pública

São eventos gerados por elementos naturais, como enchentes, secas, epidemias, desabastecimento e assemelhados.

Ocorrência
impossibilitante

É qualquer ocorrência, natural ou não, que impeça o Senado de trabalhar normalmente em sua sede regular, como falta de energia elétrica ou água, ameaça
de epidemia e outros.

1. Esse funcionamento do Senado fora da sede precisa ser necessariamente temporário.
2. Essas sessões podem ocorrer em qualquer ponto do território nacional, mas não em território estrangeiro.
3. Não há previsão regimental de essas sessões fora da sede terem caráter festivo ou comemorativo, pois todas as hipóteses que a justificam têm conotação negativa.

A realização dessas sessões fora da sede depende:
a) de requerimento escrito da maioria absoluta do Senado Federal (assinado por pelo menos 41 senadores), contendo justificação;
b) de decisão da Mesa do Senado, pela sua maioria, designando o período e o local.
Sobre esse requerimento, em resumo esquemático:
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Tipo de requerimento

Escrito

Autoria

Maioria absoluta dos senadores

Pedido

Realização de sessão do Senado fora da sede ordinária da Casa,
indicando expressamente as razões (entre as indicadas pelo RISF)
que sustentam o requerimento e sugerindo data, local e período.

Destinatário do requerimento

Presidente do Senado

Decisão

Pela maioria absoluta da Mesa

Conteúdo da decisão

Acatando ou não o requerido.
Se deferido, a Mesa deverá informar o local e período das sessões
do Senado que serão realizadas fora do Palácio do Congresso
Nacional.

Recurso contra a decisão

Não há.

4. Sessões Preparatórias
Inicialmente, cabe aqui um alerta. Embora o Capítulo III do RISF seja denominado “reuniões preparatórias”, essa expressão é incorreta. A Constituição Federal, com mais técnica,
classifica esses eventos de Plenário do Senado (e da Câmara dos Deputados) como sessões
preparatórias (CF, art. 57, § 4º), e não “reuniões”. Em decorrência, essa expressão está revogada tacitamente pela Constituição Federal por não recepção, devendo ser utilizada ‘sessões”.

4.1. Número e Destinação
Determina o art. 3º, caput, do RISF, o seguinte:
Art. 3º A primeira e a terceira sessões legislativas ordinárias de cada legislatura serão precedidas
de reuniões preparatórias, que obedecerão às seguintes normas:

Para prova:
• Sessões Legislativas Ordinárias antecedidas de sessões preparatórias: 1ª e 3ª
• Sessões Legislativas Ordinárias não antecedidas de sessões preparatórias: 2ª e 4ª
E, nos incisos desse mesmo artigo:
Art. 3º [...]
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IV – a primeira reunião preparatória realizar-se-á:
a) no início de legislatura, a partir do dia 1º de fevereiro;
b) na terceira sessão legislativa ordinária, no dia 1º de fevereiro;
V – no início de legislatura, os senadores eleitos prestarão o compromisso regimental na primeira
reunião preparatória; em reunião seguinte, será realizada a eleição do Presidente e, na terceira, a
dos demais membros da Mesa;
VI – na terceira sessão legislativa ordinária, far-se-á a eleição do Presidente da Mesa na primeira
reunião preparatória e a dos demais membros, na reunião seguinte;

Para Prova:
• data regimental para as três sessões preparatórias anteriores à 1ªSLO: a partir de 1º de
fevereiro.
• data regimental para as duas sessões preparatórias anteriores à 3ª SLO: no dia 1º de fevereiro
Em decorrência, uma legislatura terá cinco sessões preparatórias:
• três antecedem a 1º SLO;
• duas antecedem a 3º SLO.
Vejamos agora a que servem essas cinco sessões preparatórias:
1ª sessão preparató- Posse dos senadores eleitos no ano
ria anterior à 1ª SLO anterior.
2ª sessão preparató- Eleição do Presidente do Senado
ria anterior à 1ª SLO para o primeiro biênio da legislatura.
3ª sessão preparató- Eleição dos demais cargos da Mesa.
ria anterior à 1ª SLO
Eleição do Presidente do Senado
1ª sessão preparatópara o segundo e último biênio da
ria anterior à 3ª SLO
legislatura.
2º sessão preparató- Eleição dos demais cargos da Mesa.
ria anterior à 3ª SLO
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Em fluxograma:

Perceba que esse fluxograma apanha todos os eventos importantes ao longo de toda a
legislatura, ou seja, dos quatro anos.

Todas as sessões preparatórias são realizadas:
• dentro do período da legislatura
• fora do período de sessão legislativa ordinária

4.2. Do Regramento Processual
Vem do mesmo art. 3º do RISF elementos importantes relativos à instalação e funcionamento dessas sessões preparatórias:
Art. 3º [...]
I – iniciar-se-ão com o quorum mínimo de um sexto da composição do Senado, em horário fixado
pela Presidência, observando-se, nas deliberações, o disposto no art. 288;
VII – nas reuniões preparatórias, não será lícito o uso da palavra, salvo para declaração pertinente
à matéria que nelas deva ser tratada.
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Regra

Exceção

Não é permitido o uso da palavra por O uso da palavra em sessão preparatória é possível para
senador em sessão preparatória
declarações pertinentes à matéria que nela deva ser tratada

O quórum de abertura de uma sessão preparatória é, assim, um sexto da composição do
Senado, obviamente considerando-se apenas senadores e senadoras que, no momento da
sessão preparatória, sejam detentores de mandato.
A referência ao art. 288 quer dizer que as deliberações serão tomadas por maioria simples, presente a maioria absoluta dos membros.

Esse quórum mínimo não é da composição total do Senado, mas da composição remanescente, considerados apenas os senadores que ainda são detentores de mandato legislativo
(um terço, se a renovação do Senado foi por dois terços; dois terços, se a renovação se deu
por um terço)
Obviamente, senadores eleitos e ainda não empossados não poderão ser considerados para
fins de quórum, mesmo os reeleitos, cujos mandatos se encerraram.

Quanto ao uso da palavra, só será lícito para proferir os juramentos de posse e para tratar
da eleição da Mesa.

4.3. Da formação das Mesas das Sessões Preparatórias
Veja que, como o Senado estará em sessão, ainda que preparatória, esses trabalhos deverão ser conduzidos por uma Mesa, cuja formação somente poderá contar com senadores que
ainda sejam detentores de mandato (mais quatro anos). senadores sem mandato, mesmo
que reeleitos, não poderão integrar essa Mesa, mesmo que reeleitos, pois não tomaram posse
ainda no novo mandato.
Sobre isso, determina o art. 3º do RISF:
Art. 3º [...]
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II – a direção dos trabalhos caberá à Mesa anterior, dela excluídos, no início de legislatura, aqueles
cujos mandatos com ela houverem terminado, ainda que reeleitos;
III – na falta dos membros da Mesa anterior, assumirá a Presidência o mais idoso dentre os presentes, o qual convidará, para os quatro lugares de Secretários, senadores pertencentes às representações partidárias mais numerosas;

Disso resulta:
Mesa que dirige os trabalhos da:

1ª sessão preparatória
prévia à
1ª Sessão Legislativa
Ordinária

É a Mesa que dirigiu o Senado no segundo biênio da legislatura finda,
excluídos os senadores cujos mandatos se tenham encerrado. De outra
forma: só poderão integrar a Mesa da 1ª sessão preparatória os membros da
Mesa do 2º biênio da legislatura encerrada que ainda tiverem mandato como
senadores (+ 4 anos).
Não havendo membros suficientes para secretariar a sessão, o Presidente
convidará para essas funções 4 senadores, dos partidos mais numerosos.
Se não houver nenhum remanescente da Mesa do segundo biênio com mandato de senador, presidirá a sessão o senador mais idoso entre os que ainda
são detentores de mandato.

2ª sessão preparatória
prévia à
1ª Sessão Legislativa
Ordinária

Até a eleição do Presidente, será a mesma Mesa da 1ª sessão preparatória.
Após, passará a presidir o novo Presidente eleito, que assume imediatamente.
Nas funções de Secretários permanecem os que atuaram na 1ª sessão preparatória.
Essa sessão preparatória é encerrada pelo Presidente recém eleito.

3ª sessão preparatória
prévia à
1ª Sessão Legislativa
Ordinária

Será o novo Presidente do Senado, eleito na 2ª sessão preparatória com os
Secretários que vinham atuando, até a eleição dos novos membros. Estes
serão empossados imediatamente.

1ª sessão preparatória
prévia à
3ª Sessão Legislativa
Ordinária

É a Mesa eleita pelas 2ª e 3ª sessões preparatórias realizadas antes do início
da 1ª Sessão Legislativa, até a eleição do novo Presidente.
Após a conclusão desse processo eleitoral, o Presidente recém-eleito assumirá a direção dos trabalhos imediatamente.
Serão mantidos em suas funções os quatro Secretários eleitos para compor a
Mesa no primeiro biênio.

1ª sessão preparatória
da 3ª Sessão Legislativa
Ordinária

É o Presidente eleito na sessão preparatória anterior, secretariado pelos
quatro Secretários que atuaram no primeiro biênio, até a eleição dos novos
membros, que serão imediatamente empossados.
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5. Posse
5.1. Conceito Regimental de Posse
Para você ter um bom rendimento nos estudos, sempre que o RISF trouxer um conceito,
ele é importante. Isso ocorre já no art. 4º.
Nos termos desse art. 4º, caput, do RISF, este é o conceito de posse:
Art. 4º A posse, ato público por meio do qual o senador se investe no mandato, realizar-se-á perante o Senado, durante reunião preparatória, sessão deliberativa ou não deliberativa, precedida da
apresentação à Mesa do diploma expedido pela Justiça Eleitoral, o qual será publicado no Diário
do Senado Federal.

Para prova:
• natureza do ato de posse: público, em qualquer situação;
• providência documental necessária anterior à posse: apresentação do diploma de senador eleito, expedido pela Justiça Eleitoral;
• tratamento regimental a ser dado ao diploma: publicação no Diário do Senado Federal;
• publicação do diploma em avulso eletrônico: não é necessária.
Note bem: o senador, uma vez eleito e homologado pela Justiça Eleitoral o resultado final
do pleito, será diplomado.
São expedidos três diplomas: ao senador eleito, ao 1º Suplente e ao 2º Suplente. O senador diplomado não está em exercício do mandato, e não tem nenhuma das prerrogativas
regimentais de senador, o que só acontecerá com a posse.
Note que, no entanto, há prescrições constitucionais que incidem no senador a partir da
diplomação, como as proibições do art. 54, I, e o foro especial criminal por prerrogativa de
função no caso de crimes cometidos no exercício do mandato (CF, art. 53, § 1º). Este último,
contudo, deverá merecer releitura pelo Supremo Tribunal Federal, em razão de decisões recentes restringindo a abrangência do foro especial aos atos cometidos no exercício do mandato e em razão dele.
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DICA
Veja que há outras exigências regimentais a serem atendidas
no ato da posse, conforme o art. 10:
Art. 10. O senador ou Suplente, por ocasião da posse, inscreverá, em livro específico, de próprio punho, seu nome, o nome
parlamentar, a respectiva rubrica, filiação partidária, idade, estado civil e outras declarações que julgue conveniente fazer.

5.2. Momento da Posse
Como regra, a posse ocorre na 1ª sessão preparatória que abre a legislatura.
Se isso não ocorrer, poderá, como consta no art, 3º, se dar:
• em sessão deliberativa;
• em sessão não deliberativa;
• durante o recesso, no Gabinete da Presidência.
Determina o RISF:
Art. 4º A posse, ato público por meio do qual o senador se investe no mandato, realizar-se-á perante o Senado, durante reunião preparatória, sessão deliberativa ou não deliberativa, precedida da
apresentação à Mesa do diploma expedido pela Justiça Eleitoral, o qual será publicado no Diário
do Senado Federal.
§ 4º Durante o recesso, a posse realizar-se-á perante o Presidente, em solenidade pública em seu
gabinete, observada a exigência da apresentação do diploma e da prestação do compromisso, devendo o fato ser noticiado no Diário do Senado Federal.

Como você percebe, o senador que não tomar posse na 1ª sessão preparatória poderá
fazer isso em outra oportunidade, desde que dentro do regimental, dentro ou fora da Sessão
Legislativa Ordinária.

DICA
Tenha cuidado com as situações de posse de senador eleito
ao longo da legislatura, em eleição extraordinária, pois essa
poderá ocorrer fora dos prazos abertos à posse de senador
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eleito na eleição regular ordinária (90 dias prorrogáveis por
mais 30 dias).

5.3. Apresentação do Diploma
O diploma de senador eleito é expedido pela Justiça Eleitoral, após a homologação oficial
do resultado da eleição.
Esse diploma é documento imprescindível para a posse do senador.
Quanto à apresentação do diploma, determina o RISF:
Art. 4º A posse, ato público por meio do qual o senador se investe no mandato, realizar-se-á perante o Senado, durante reunião preparatória, sessão deliberativa ou não deliberativa, precedida da
apresentação à Mesa do diploma expedido pela Justiça Eleitoral, o qual será publicado no Diário
do Senado Federal.
§ 1º A apresentação do diploma poderá ser feita pelo diplomado, pessoalmente, por ofício ao Primeiro-Secretário, por intermédio do seu Partido ou de qualquer senador.

O diploma a que se refere o dispositivo regimental é o expedido pela Justiça Eleitoral, atestando a eleição do senador.
Dessa forma, o diploma poderá ser apresentado:
• pelo próprio senador eleito, através de ofício ao Primeiro-Secretário;
• por intermédio do Líder do partido a que filiado o senador diplomado;
• por qualquer senador, de qualquer partido.

Uma vez recebido o diploma, este deverá ser publicado no Diário do Senado Federal, para
fins de publicidade.
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5.4. Juramento de Posse
Como você sabe, a posse de senador é uma solenidade composta por vários momentos.
Um dos que a compõe é o juramento de posse.
Determina o art. 4º do RISF:
Art. 4º [...]
§ 2º Presente o diplomado, o Presidente designará três senadores para recebê-lo, introduzi-lo no
plenário e conduzi-lo até a Mesa, onde, estando todos de pé, prestará o seguinte compromisso:
“Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do País, desempenhar fiel e lealmente o mandato
de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
§ 3º Quando forem diversos os senadores a prestar o compromisso a que se refere o § 2º, somente
um o pronunciará e os demais, ao serem chamados, dirão: “Assim o prometo.

Para prova:
• providência regimental de introdução do diplomado a ser empossado no Plenário do
Senado, para a posse: acompanhamento por comissão de três senadores;
• providência cerimonial para o juramento de posse: todos os senadores e senadoras
devem estar de pé.
Em quadro esquemático:
Posse de um senador

O empossando deverá pronunciar integralmente o juramento.

O primeiro empossando deve pronunciar integralmente o juramento.
Posse de mais de um senador Os demais, quando chamados para tomar posse, apenas declararão:
“assim o prometo”.

5.5. Prazos para Posse de senador
Em regra, o senador tomará posse na primeira sessão preparatória que abre a legislatura.
Se isso não ocorrer, terá ele prazo de 90 dias, prorrogáveis uma vez por mais 30 dias, para
tomar posse, sob pena de perda do mandato por renúncia tácita.
Diz o RISF sobre isso:
Art. 4º [...]
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§ 5º O senador deverá tomar posse dentro de noventa dias, contados da instalação da sessão legislativa, ou, se eleito durante esta, contados da diplomação, podendo o prazo ser prorrogado, por
motivo justificado, a requerimento do interessado, por mais trinta dias.
§ 6º Findo o prazo de noventa dias, se o senador não tomar posse nem requerer sua prorrogação,
considerar-se-á como tendo renunciado ao mandato, convocando-se o primeiro Suplente.

Para prova:
• momento de início de contagem do prazo de 90 dias para a posse do senador eleito na
eleição regular ordinária: instalação da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da Legislatura,
em 2 de fevereiro;
• momento de início de contagem do prazo de 90 dias para a posse de senador eleito em
eleição extraordinária, ao longo da Legislatura: data da diplomação de senador eleito
pela Justiça Eleitoral.

DICA
Para fins de compreensão completa do RISF, sempre que for
feita a referência a um prazo, você deve se preocupar, antes
de mais nada, em identificar o momento em que esse prazo
começa a ser contado.
Isso leva a conclusões importantíssimas e à compreensão
correta da previsão regimental.
Como você percebe, se consta que o prazo inicial para a
posse é de 90 dias, você precisa saber: “90 dias contados de
que momento”.

Há elementos importantes a ressaltar sobre essa regência.
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Início da contagem de prazo para a posse de Dia 2 de fevereiro, data da instalação da 1º
senador eleito na eleição regular
SLO
Início da contagem de prazo para a posse de Data da diplomação do eleito pela Justiça
senador eleito ao longo da legislatura (por não Eleitoral.
haver mais senador ou Suplentes para assumir
o mandato e restarem mais de 15 meses para o
final deste).
Ocorre renúncia tácita ao mandato e é conNão ocorrência de posse no prazo de 90 dias vocado o 1º Suplente para assumir o mansem requerimento de prorrogação de prazo
dato em sucessão, como titular, e concluir
esse mandato.
Apresentação do requerimento de prorrogação Deve ocorrer antes do término do prazo de
do prazo de posse pelo diplomado senador
90 dias.

Tratamento do requerimento de prorrogação

Como regra, deverá ser votado pelo Plenário
e decidido por maioria simples.
Se isso não ocorrer antes do fim do prazo
inicial de posse, o requerimento será dado
como aprovado (art. 6º)

Formalidade do requerimento de prorrogação

Deve ser escrito e fundamentado, devendo
apresentar as razões pelas quais pretende a
prorrogação.

O senador requerente deverá tomar posse
Requerimento de prorrogação de posse rejei- antes do fim do prazo inicial de 90 dias.
tado pelo Plenário
Se isso não ocorrer, ter-se-á a renúncia
tácita.
Requerimento de prorrogação de posse apro- O senador terá mais 30 dias, após o término
vado pelo Plenário
do prazo inicial de 90 dias, para tomar posse.
Não ocorrência da posse no prazo prorrogado

Ocorre a renúncia tácita ao mandato, sendo
convocado o 1º Suplente para assumir a titularidade do mandato e concluí-lo.

Além do art. 4º, a renúncia tácita ao mandato de senador também é tratada no art. 30, I.
Essa declaração será feita pelo Presidente do SF e publicada no Diário do Senado Federal.
Nos termos do art. 31, qualquer senador poderá recorrer dessa declaração. O recurso será
decidido pelo Plenário.
Dizem os dispositivos:
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Art. 30. Considerar-se-á como tendo renunciado (arts. 4º, § 6º, e 5º, § 1º):
I – o senador que não prestar o compromisso no prazo estabelecido neste Regimento;
II – o Suplente que, convocado, não se apresentar para entrar em exercício no prazo estabelecido
neste Regimento.
Art. 31. A ocorrência de vacância, em qualquer hipótese, será comunicada pelo Presidente ao Plenário.
Parágrafo único. Nos casos do art. 30, até o dia útil que se seguir à publicação da comunicação de
vacância, qualquer senador dela poderá interpor recurso para o Plenário, que deliberará, ouvida a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Em fluxograma:

5.6. Prazos de Posse para o 1º Suplente
Preliminarmente, você precisa saber em que situações é convocado o 1º Suplente para a
posse. O art. 45, que trata da convocação de suplente, nos seguintes termos:
Art. 45. Dar-se-á a convocação de Suplente nos casos de vaga, de afastamento do exercício do
mandato para investidura nos cargos referidos no art. 39, II, ou de licença por prazo superior a cento e vinte dias (Const., art. 56, § 1º).

As hipóteses regimentais de vaga estão descritas no art. 28 deste Regimento, e se constituem em falecimento, renúncia expressa ou tácita e perda do mandato.
Os casos de afastamento ocorrem quando o senador assumir cargo de Ministro de Estado, de governador de Território, de Secretário de Estado, de Secretário do Distrito Federal, de
Secretário de Território Federal, de Secretário de Prefeitura de Capital ou de chefe de missão
diplomática temporária, referidos no art. 39, II.
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Além de propiciar a convocação de Suplente, independentemente do prazo, o afastamento, nesses casos, também implica imediata e automática renúncia (tácita) ao cargo que o
senador ocupava na Mesa do Senado, segundo o art. 47.
Art. 47. A assunção a cargo de Ministro de Estado, de governador de Território e de Secretário de
Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital, ou de chefe de missão diplomática
temporária, implica renúncia ao cargo que o senador exerça na Mesa.

DICA
Veja que tomar posse nos cargos referidos:
implica renúncia ao cargo que o senador exerça na Mesa;
não implica a renúncia ao mandato de senador. Apenas retira
o agora ocupante de um dos cargos executivos referidos do
exercício do mandato.

Os casos de licenças estão referidos no art. 43 deste Regimento, e a que permite a convocação de suplente é a feita com base no inciso I desse artigo, a licença por motivo de saúde,
se por prazo superior a 120 dias,, já que a requerida para tratar de interesses particulares não
pode ultrapassar 120 dias por sessão legislativa.

Licença com prazo inferior a 120 dias não leva à convocação de suplente. O Estado, nesse
caso, ficará com um senador a menos durante o período.
Visto isso, passemos aos casos e prazos de posse dos Suplentes de senador.
O 1º Suplente pode tomar posse em sucessão ou substituição.
Tomará posse em sucessão, como titular do mandato, para concluí-lo, nos casos de vaga.
Tomará posse em substituição, para exercício temporário do mandato, nos casos de licença
e afastamento.
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DICA
Muitas vezes, em prova, a questão não faz referência direta a
vaga, licença ou afastamento, mas apenas conta uma história
e pede a solução regimental. Incumbirá ao candidato, no caso
a você, identificar de que situação se trata, pois, como você
verá a seguir, há diferença no tratamento regimental dessas
hipóteses, como, por exemplo: o prazo para posse do 1º suplente no caso de licença do senador não é prorrogável; nos
casos de vaga ou afastamento, admite prorrogação.

Sobre isso, diz o RISF:
Art. 5º O primeiro Suplente, convocado para a substituição de senador licenciado, terá o prazo de
trinta dias improrrogáveis para prestar o compromisso, e, nos casos de vaga ou de afastamento
nos termos do art. 39, II, de sessenta dias, que poderá ser prorrogado, por motivo justificado, a requerimento do interessado, por mais trinta dias.

De forma esquemática;
Licença do senador

1º Suplente deve tomar posse no prazo improrrogável de 30 dias.

Afastamento do senador ou 1º Suplente deve tomar posse no prazo de 60 dias, admitida uma
vaga no mandato
prorrogação por mais 30 dias, a requerimento.

Vejamos a hipóteses uma a uma.

5.6.1. Licença de senador
DICA
No caso de licença de senador, o Suplente é convocado em
substituição, para desempenho temporário do mandato, como
senador em exercício.

Vem do RISF:
Art. 43. Para os efeitos do disposto no art. 55, III, da Constituição, o senador poderá:
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I – quando, por motivo de doença, se encontre impossibilitado de comparecer às sessões do Senado, requerer licença, instruída com laudo de inspeção de saúde (Const., art. 56, II);
II – solicitar licença para tratar de interesses particulares, desde que o afastamento não ultrapasse
cento e vinte dias por sessão legislativa (Const., art. 56, II).
§ 4º A licença à gestante, a licença ao adotante e a licença-paternidade, todas remuneradas, equivalem à licença por motivo de saúde de que trata o art. 56, II, da Constituição Federal.
Art. 44. Considerar-se-á como licença concedida, para os efeitos do art. 55, III, da Constituição, o
não comparecimento às sessões do senador temporariamente privado da liberdade, em virtude de
processo criminal em curso.
Art. 44-A. Considerar-se-á como licença autorizada, para os fins do disposto no art. 55, III, da
Constituição, e no art. 38, parágrafo único, deste Regimento, a ausência às sessões de senador
candidato à Presidência ou Vice-Presidência da República, no período compreendido entre o registro da candidatura no Tribunal Superior Eleitoral e a apuração do respectivo pleito.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos candidatos que concorrerem ao segundo turno.
§ 2º Para os fins do disposto neste artigo o senador deverá encaminhar à Mesa certidão comprobatória do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.

Dessa forma, se o senador requerer qualquer dessas licenças, e desde que por prazo superior a 120 dias (121 dias ou mais), será convocado o seu 1º Suplente para a posse, em
substituição. Terá, para isso, 30 dias improrrogáveis, contados da convocação para a posse
feita pelo Presidente do Senado.
Para Prova:
• licença com prazo de até 120 dias: não permite a convocação de Suplente de senador
para o exercício do mandato.
• licença com prazo superior a 120 dias (121 dias ou mais): determina a convocação de
Suplente para o exercício do mandato.

Não será convocado suplente para a posse se a licença do senador for inferior a 120 dias.

5.6.2. Vaga no Mandato de senador
DICA
No caso de vaga, o Suplente é convocado em sucessão, para
titularizar o mandato.
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Conforme o RISF:
Art. 28. As vagas, no Senado, verificar-se-ão em virtude de:
I – falecimento;
II – renúncia;
III – perda de mandato

Nessas hipóteses, como anotado anteriormente, o 1º Suplente assume como titular do
mandato, tendo para isso 60 dias, prorrogáveis uma vez, a requerimento fundamentado, por
mais 30 dias.

A renúncia a que se refere o art. 28, II, pode ser expressa oral, expressa escrita ou tácita. Todas
essas formas serão vistas oportunamente, neste curso.

5.6.3. Afastamento de senador
DICA
No caso de afastamento de senador, o Suplente é convocado
em substituição, para exercício temporário do mandato, enquanto o titular estiver investido em um dos cargos indicados
pelo art. 39.
Nessa hipótese, é irrelevante o prazo do afastamento. Em
qualquer prazo, será convocado o Suplente para posse a partir do início do afastamento.

Consta no RISF:
Art. 39. O senador deverá comunicar ao Presidente sempre que:
I – ausentar-se do País;
II – assumir cargo de Ministro de Estado, de governador de Território, de Secretário de Estado, do
Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou de chefe de missão diplomática temporária (Const., art. 56, I).
Parágrafo único. Ao comunicar o seu afastamento, no caso do inciso I, o senador deverá mencionar
o respectivo prazo.
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Nesses casos, o senador afastado será substituído pelo 1º Suplente, independentemente
do prazo do afastamento. O prazo, como se viu, é de 60 dias, prorrogáveis uma vez por mais
30 dias, a requerimento fundamentado.

5.7. Requerimento de Prorrogação de Prazo de Posse pelo 1º Suplente
Nos casos de convocação para posse do 1º Suplente por vaga ou afastamento, em que a
prorrogação é possível, o requerimento, escrito e fundamentado, deverá ser apresentado dentro do prazo de 60 dias, sob pena de renúncia tácita à condição de 1º Suplente.
Para Prova:
• prorrogação de prazo de posse de Suplente no caso de licença de senador: não é possível;
• prorrogação de prazo de posse de Suplente no caso de vaga ou afastamento de senador: é possível, por mais 30 dias.
Esse requerimento será, em regra, votado e decidido pelo Plenário, devendo isso ocorrer
antes do fim do prazo inicial de posse. Se isso não ocorrer, considerar-se-á concedida a prorrogação, conforme o art. 6º, já citado anteriormente.

1. Ocorrendo a renúncia tácita do 1º suplente, isso não implica apenas a renúncia a assumir
o mandato naquela ocasião, mas, sim, à renúncia à condição de suplente, que deixa de existir.
2. Nos termos do art. 48, XVI, é competência do Presidente do Senado convocar os Suplentes
para a posse..

5.8. Prazo de Posse do 2º Suplente
Determina o RISF:
Art. 5º [...]
§ 1º Se, dentro dos prazos estabelecidos neste artigo, o Suplente não tomar posse nem requerer
sua prorrogação, considerar-se-á como tendo renunciado ao mandato, convocando-se o segundo
Suplente, que terá, em qualquer hipótese, trinta dias para prestar o compromisso.
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Assim, quer ocorra licença, quer vaga, quer afastamento do 1º Suplente, o 2º Suplente da
chapa eleita será convocado pelo Presidente do Senado para tomar em 30 dias, improrrogáveis.
Para prova:
• prorrogação de prazo de posse para o Segundo Suplente: não é possível.

Se não houver mais senador e Suplentes para assumir o mandato e faltarem 15 meses ou
mais para o término deste, será feita nova eleição no Estado, para eleger-se nova chapa, composta de um senador e dois Suplentes, para concluir o mandato em curso (mandato-tampão).
Se o tempo restante do mandato for menor do que 15 meses, o mandato fica vago e o Estado
ou Distrito Federal terá um senador a menos até a próxima eleição regular.

5.9. Não Deliberação do Requerimento de Prorrogação do Prazo de
Posse pelo Plenário
Você viu comigo, anteriormente, que a prorrogação do prazo de posse exige que o interessado (Senador ou Suplente) apresente requerimento escrito e fundamentado antes do fim do
prazo inicial de posse, e que esse requerimento seja aprovado pelo Plenário do Senado, por
maioria simples.
Para Prova:
• prazo limite para a apresentação de requerimento de prorrogação de prazo para posse
por Suplente: antes do fim do prazo inicial para a posse, em qualquer caso, e quando
cabível a prorrogação.
Ocorre que pode ser que esse requerimento não seja votado, pela não realização de sessão ou por falta de quórum.
Há solução para isso.
Consta no art. 6º:
Art. 6º Nos casos dos arts. 4º, § 5º, e 5º, § 1º, havendo requerimento e findo o prazo sem ter sido
votado, considerar-se-á como concedida a prorrogação.
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O “prazo” a que se refere o dispositivo é o que resta do prazo inicial para a posse do senador ou do Suplente.
Entre as causas que podem levar à não deliberação do requerimento estão a falta de quórum para realização de sessão ou para deliberação, e o pequeno prazo restante à decisão do
Plenário, por ter o requerimento sido apresentado nos últimos dias do prazo inicial de posse.

5.10. Juramento de Posse por Suplente
Assim como o senador, o suplente também deve prestar compromisso quanto toma posse.
Consta no RISF:
Art. 5º [...]
§ 2º O Suplente, por ocasião da primeira convocação, deverá prestar o compromisso na forma do
art. 4º e, nas seguintes, o Presidente comunicará à Casa a sua volta ao exercício do mandato.

Assim, nos casos de substituição de senador ou do 1º Suplente (por licença ou afastamento), o suplente que tome posse somente proferirá o juramento na primeira vez que o fizer.
Como há possibilidades de futuras novas substituições ao longo do mandato do senador
titular, se o mesmo Suplente voltar a ser convocado para entrar em exercício, o RISF dispensa
a prestação de novo compromisso de posse, bastando que o Presidente do Senado informe à
Casa que o Suplente está voltando a exercer o mandato de senador.

5.11. Comunicações Obrigatórias no Momento da Posse
Conforme o art. 7º do RISF:
Art. 7º Por ocasião da posse, o senador ou Suplente convocado comunicará à Mesa, por escrito,
o nome parlamentar com que deverá figurar nas publicações e registros da Casa e a sua filiação
partidária, observando o disposto no art. 78, parágrafo único.
§ 1º Do nome parlamentar não constarão mais de duas palavras, não computadas nesse número
as preposições.
§ 2º A alteração do nome parlamentar ou da filiação partidária deverá ser comunicada, por escrito,
à Mesa, vigorando a partir da publicação no Diário do Senado Federal.
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DICA
O Suplente só precisará fazer as comunicações determinadas
por esse artigo se convocado, e apenas quando da primeira
convocação.

O nome parlamentar será usado como identificação do senador em todas as publicações do Senado e nos registros internos, como atas, pareceres, votos em separado e declarações de voto.
Além disso, tem-se no art. 10:
Art. 10. O senador ou Suplente, por ocasião da posse, inscreverá, em livro específico, de próprio
punho, seu nome, o nome parlamentar, a respectiva rubrica, filiação partidária, idade, estado civil e
outras declarações que julgue conveniente fazer.
Art. 11. Com base nos dados referidos no art. 10, o Primeiro-Secretário expedirá as respectivas
carteiras de identidade.

Você deve observar que o RISF manda que a inscrição seja de próprio punho, de forma a
ficar registrada a letra e a forma de grafia do senador ou senadora, principalmente no que se
refere à grafia do nome e à rubrica. Isso vai ser usado para checar a veracidade de assinaturas
e rubricas em documentos atribuídos ao senador.

6. Exercício do Mandato
6.1. Atribuições Gerais de senador
O art. 8º do RISF tem o seguinte conteúdo:
Art. 8º O senador deve apresentar-se no edifício do Senado à hora regimental, para tomar parte nas
sessões do Plenário, bem como à hora de reunião da comissão de que seja membro, cabendo-lhe:
I – oferecer proposições, discutir, votar e ser votado;
II – solicitar, de acordo com o disposto no art. 216, informações às autoridades sobre fatos relativos ao serviço público ou úteis à elaboração legislativa;
III – usar da palavra, observadas as disposições deste Regimento.
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Essas prerrogativas serão estudadas detidamente neste curso, no momento oportuno.
Por ora, vejamos apenas as suas linhas gerais.

6.2. Prerrogativa de Participar de Sessões e Reuniões
Consta do caput do art. 8º:
Art. 8º O senador deve apresentar-se no edifício do Senado à hora regimental, para tomar parte nas
sessões do Plenário, bem como à hora de reunião da comissão de que seja membro, cabendo-lhe:

Sobre esse conteúdo:
Horário para tomar parte nas sessões do Plenário:
• a hora regimental dos trabalhos em Plenário é definida pelo caput do art. 155, sendo às
14 horas, de segunda a quinta-feira, e às 9 horas às sextas-feiras, conforme o relógio
do Plenário. Esse dispositivo determina:
Art. 155. A sessão terá início de segunda a quinta-feira, às quatorze horas, e, às sextas-feiras, às
nove horas, pelo relógio do plenário, presentes no recinto pelo menos um vigésimo da composição
do Senado, e terá a duração máxima de quatro horas e trinta minutos, salvo prorrogação, ou no
caso do disposto nos arts. 178 e 179.

Horário para tomar parte nas reuniões de Comissões:
• conforme determina o art. 107, os dias e horários de trabalho das comissões são variáveis para cada uma delas.
Art. 107. As reuniões das comissões permanentes realizar-se-ão:
I – se ordinárias, semanalmente, durante a sessão legislativa ordinária, nos seguintes dias e
horários:
a) Comissão de Assuntos Econômicos: às terças-feiras, dez horas;
b) Comissão de Serviços de Infraestrutura: às terças-feiras, quatorze horas;
c) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: às quartas-feiras, dez horas;
d) Comissão de Assuntos Sociais: às quintas-feiras, onze horas e trinta minutos;
e) Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional: às quintas-feiras, dez horas;
f) Comissão de Educação, Cultura e Esporte: às terças-feiras, onze horas;
g) Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor: às
terças-feiras, às onze horas e trinta minutos; (Redação dada pela Resolução n. 3, de 2017)
h) Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa: às terças-feiras, doze horas;
i) Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo: às quartas-feiras, quatorze horas;
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j) Comissão de Agricultura e Reforma Agrária: às quintas-feiras, doze horas.
k) Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática: às quartas-feiras, dezoito horas.
l) Comissão de Meio Ambiente: às quartas-feiras, às onze horas e trinta minutos. (Redação dada
pela Resolução n. 3, de 2017)

6.3. Prerrogativa do senador de Oferecer Proposições
O inciso I do art. 8º tem o seguinte conteúdo sobre as prerrogativas de senador:
Art. 8º [...]
I – oferecer proposições, discutir, votar e ser votado;

Em termos regimentais, o oferecimento de proposições por senador pode ser feito sob um
de três formatos:
• iniciativa individual;
• iniciativa coletiva facultativa;
• iniciativa coletiva obrigatória.
Em termos esquemáticos para ficar mais claro a você:
Iniciativa individual

Ocorre quando um único senador pode oferecer a proposição, sendo
desta o autor para todos os fins regimentais.

Iniciativa coletiva facultativa

Ocorre quando a proposição admite iniciativa individual, mas é
apresentada por um grupo de senadores.
Neste caso, e na forma do art. 243, será considerado autor o primeiro signatário.

Iniciativa coletiva obrigatória

Ocorre quando a Constituição Federal ou o RISF determinam um
grupo mínimo de senadores para a apresentação de proposição,
como ocorre no caso de proposta de Emenda à Constituição (um
terço do Senado) ou requerimento de constituição de Comissão
Parlamentar de Inquérito (um terço do Senado).

Sobre o conceito regimental de “proposições”, diz o art. 211:
Art. 211. Consistem as proposições em:
I – propostas de emenda à Constituição;
II – projetos;
III – requerimentos;
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IV – indicações;
V – pareceres;
VI – emendas.

“Projetos”, por seu turno, é definição que engloba vários tipos:
Art. 213. Os projetos compreendem:
I – projeto de lei, referente a matéria da competência do Congresso Nacional, com sanção do presidente da república (Const., art. 48);
II – projeto de decreto legislativo, referente à matéria da competência exclusiva do Congresso Nacional (Const., art. 49);
III – projeto de resolução sobre matéria da competência privativa do Senado (Const., art. 52)

De modo geral, um senador, individualmente, pode ser autor de:
• projetos de lei, ordinária ou complementar;
• projetos de decreto legislativo;
• projetos de resolução do Senado.
• requerimentos;
• indicações;
• emendas.

DICA
Tenha cuidado pois, como veremos ao longo deste curso, há
situações constitucionais e regimentais nas quais a autoria
de algumas dessas proposições exige grupos determinados,
como no caso de:
- projetos de resolução relativo às alíquotas de ICMS (CF, art. 155);
- requerimentos de urgência regimental (art. 338, I a III, do
RISF).

Os pareceres, que podem, em determinadas situações, constituírem-se em proposições,
são de autoria de comissões.
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Relativamente aos projetos de lei, terão que ser observadas as hipóteses constitucionais
de reservas de iniciativa, estabelecidas em favor do presidente da república, de Tribunais, do
TCU e do Procurador-Geral da República.

DICA
Para a prova de Regimento Interno, você não precisa saber
quantas e quais são as hipóteses constitucionais de reserva
de iniciativa de projetos de lei (embora para a prova de Direito
Constitucional isso seja importantíssimo).
Você deverá saber, no entanto:
- que há projetos de lei que senador não pode propor.
- que há hipóteses de reserva de iniciativa no próprio Regimento, as quais serão estudadas ao longo deste curso.
Nas situações em que ocorra reserva constitucional de iniciativa de projeto de lei, e este vier a ser proposto por senador (de
forma inconstitucional portanto, e com vício de iniciativa), a
Resolução 14, de 2019, que alterou o RISF, permite a utilização
de INDICAÇÃO para “sugerir” à autoridade ou órgão detentor
da competência para oferecer o projeto de lei que o faça.
No caso de proposição de autoria coletiva facultativa, como dito acima, o RISF determina ser o
autor o primeiro signatário. Na letra do RISF:
Art. 243. Considera-se autor da proposição o seu primeiro signatário quando a Constituição ou
este Regimento não exija, para a sua apresentação, número determinado de subscritores, não se
considerando, neste último caso, assinaturas de apoiamento.

DICA
Essa atribuição de prerrogativas regimentais de autor ao primeiro signatário não se aplica no caso de autoria coletiva
obrigatória por força da Constituição Federal ou do Regimento Interno do Senado Federal.
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Quanto à discussão de proposição, e como regra, essa pode ser feita por qualquer senador, tanto em Plenário quanto em reunião de comissão, mesmo que o orador não seja
membro desta.
Há, contudo, situações de restrição ao poder de discutir proposição, principalmente nos
casos de urgência constitucional ou regimental e de proposição sujeita a tramitação especial,
e que serão vistas na parte relativa aos processos legislativos especiais neste curso.
Finalmente, a votação no inciso é relativa às hipóteses de composição de órgãos do Senado, como Mesa e presidência de comissões.

6.4. Prerrogativa de “Solicitar” Informações
Determina o inciso II do art. 8º em estudo:
Art. 8º [...]
II – solicitar, de acordo com o disposto no art. 216, informações às autoridades sobre fatos relativos ao serviço público ou úteis à elaboração legislativa;

A rigor técnico, não se trata de “solicitação”, mas de requerimento de informações, já
que a matéria, regida no art. 216 deste Regimento, que reproduz em parte o art. 50, § 2º, da
Constituição Federal, é atrelada formalmente a requerimento, inclusive viabilizando a punição
por crime de responsabilidade a não prestação de informações, a negativa de prestação ou a
prestação de informações falsas.
Diz o referido art. 216:
Art. 216. Os requerimentos de informações estão sujeitos às seguintes normas:
I – serão admissíveis para esclarecimento de qualquer assunto submetido à apreciação do Senado
ou atinente a sua competência fiscalizadora;

Há restrições regimentais ao conteúdo de requerimento de informações, as quais estão
elencadas no art. 216, I e II, e que serão estudadas oportunamente.
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6.5. Prerrogativa de Usar a Palavra
Consta do inciso III do art. 8º:
Art. 8º [...]
III – usar da palavra, observadas as disposições deste Regimento. A

O RISF prevê diversas hipóteses de uso da palavra por senador ao longo de uma sessão
ou de reunião de comissão. A maior parte delas está referida no art. 14 do RISF, que será estudado detalhadamente neste curso, à frente.
Por ora, basta frisar que o senador só poderá usar a palavra se autorizado, e, na grande
maioria dos casos, pelo Presidente da sessão (a única exceção é o caso de aparte, em que a
autorização é pedida ao orador principal).
Para Prova:
• autorização a senador para uso da palavra (regra): pelo Presidente da sessão (Presidente do Senado ou seu substituto regimental);
• autorização a senador para uso da palavra (exceção): pelo orador principal, no caso
de aparte;
• autorização ao Presidente da sessão para uso da palavra: não é necessária.

6.6. Faculdades ao senador
Consta no art. 9º:
Art. 9º É facultado ao senador, uma vez empossado:
I – examinar quaisquer documentos existentes no Arquivo;
II – requisitar da autoridade competente, por intermédio da Mesa ou diretamente, providências
para garantia das suas imunidades e informações para sua defesa;
III – frequentar a Biblioteca e utilizar os seus livros e publicações, podendo requisitá-los para consulta, fora das dependências do Senado, desde que não se trate de obras raras, assim classificadas
pela Comissão Diretora;
IV – frequentar o edifício do Senado e as respectivas dependências, só ou acompanhado, vedado ao
acompanhante o ingresso no plenário, durante as sessões, e nos locais privativos dos senadores;
V – utilizar-se dos diversos serviços do Senado, desde que para fins relacionados com as suas
funções;
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VI – receber em sua residência o Diário do Senado Federal, o do Congresso Nacional e o Diário
Oficial da União.
Parágrafo único. O senador substituído pelo Suplente continuará com os direitos previstos
neste artigo.

Essas prerrogativas são mantidas pelo senador substituído por Suplente, como consta no
parágrafo único do art. 9º, acima.
Quanto ao Suplente empossado, enquanto no exercício do mandato, este também terá as
mesmas prerrogativas e faculdades.
Algumas dessas faculdades merecem comentário específico:
I – examinar quaisquer documentos exis- Esse acesso inclui documententes no Arquivo;
tos e informações sigilosas e
todo o material legislativo produzido em sessões secretas.
II – requisitar da autoridade competente,
por intermédio da Mesa ou diretamente,
providências para garantia das suas imunidades e informações para sua defesa;

Essa defesa também poderá
ser feita por meio da Procuradoria Parlamentar, regulada
pela Resolução n. 40, de 1995

IV – frequentar o edifício do Senado e as
respectivas dependências, só ou acompanhado, vedado ao acompanhante o
ingresso no plenário, durante as sessões,
e nos locais privativos dos senadores;

Há restrições à presença em
Plenário
durante
sessões
secretas, como determina o
art. 192.

V – utilizar-se dos diversos serviços do Entre esses serviços estão o de
Senado, desde que para fins relacionados transporte urbano, o de expecom as suas funções;
dição de correspondência, o de
transporte aéreo ao Estado de
origem e o de impressão.

7. Assentamentos
Consta dos arts. 10 e 11 do RISF:
Art. 10. O senador ou Suplente, por ocasião da posse, inscreverá, em livro específico, de próprio
punho, seu nome, o nome parlamentar, a respectiva rubrica, filiação partidária, idade, estado civil e
outras declarações que julgue conveniente fazer.
Art. 11. Com base nos dados referidos no art. 10, o Primeiro-Secretário expedirá as respectivas
carteiras de identidade.
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A necessidade de nome e rubrica do próprio punho deve-se, como eu ressaltei anteriormente, à imposição de conferência das assinaturas e rubricas lançadas em proposições e outros documentos internos do Senado, indispensável para atestar a veracidade da subscrição.

8. Remuneração
A remuneração de senador é denominada tecnicamente como subsídio (conforme a Constituição Federal, em dispositivos como os arts. 37, XI e XV, e 49, VII).
A fixação do valor, que deve necessariamente ser igual ao dos subsídios dos Deputados
Federais, é feita por decreto legislativo do Congresso Nacional (CF, art. 49, VII), sendo o valor
limitado ao dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 37, XI), devendo
ser pago em parcela única (CF, art. 39, § 4º).
Não há proibição constitucional de que o valor fixado seja alterado ao longo da legislatura, desde que respeitado o teto constitucional e o formalismo necessário à elaboração de
decreto legislativo.
No RISF, a matéria consta no art. 12, nos seguintes termos:
Art. 12. A remuneração do senador é devida:
I – a partir do início da legislatura, ao diplomado antes da instalação da primeira sessão legislativa
ordinária;
II – a partir da expedição do diploma, ao diplomado posteriormente à instalação;
III – a partir da posse, ao Suplente em exercício.
Parágrafo único. Na hipótese do art. 39, II, o senador poderá optar pela remuneração do mandato
(Const., art. 56, § 3º).
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Em quadro-resumo:
“A partir do início da legislatura”.
O dispositivo tem um nítido equívoco técnico, ao dissociar o direito à percepção dos
subsídios da efetivação da posse.
Como diplomação e posse são conceitos
Remuneração ao senador eleito em tudo distintos e com diferentes efeitos
na eleição federal geral
jurídicos, o correto seria atrelar o pagamento ao cumprimento da solenidade de
posse, como estatuída no art. 4º.
À toda evidência, não tem qualquer sentido
jurídico remunerar senador que não tenha
tomado posse no mandato.
“A partir da expedição do diploma”.
Remuneração ao senador eleito Novamente o RISF despreza, aqui, a necesao longo da legislatura
sidade de posse para que se produza o
direito à percepção dos subsídios.
Remuneração ao Suplente

A partir da posse no mandato, como sucessor ou substituto.

A Constituição Federal, no art. 56, I, autoriza senador a ocupar outros cargos no Executivo sem perder o mandato, mas tendo que se afastar do exercício da função legislativa. Essa
prescrição é repetida pelo art. 39, II:
Art. 39. O senador deverá comunicar ao Presidente sempre que:
II – assumir cargo de Ministro de Estado, de governador de Território, de Secretário de Estado, do
Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou de chefe de missão diplomática temporária (Const., art. 56, I).

Nessas situações, o senador afastado poderá optar entre a remuneração do cargo executivo ou do mandato de senador, como autoriza o parágrafo único do art. 12, visto acima.

9. Ausências
9.1. Efeitos da Ausência
A ausência do senador pode ter consequências sobre a remuneração e sobre a própria
manutenção do mandato.
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Quanto ao mandato, estabelece o art. 32 do RISF:
Art. 32. Perde o mandato o senador (Const., art. 55):
III – que deixar de comparecer à terça parte das sessões deliberativas ordinárias do Senado, em
cada sessão legislativa anual, salvo licença ou missão autorizada;

Regra

Exceção

Perde o mandato o sena- licença
dor que deixe de compa- missão autorizada
recer à terça parte das
sessões
deliberativas
ordinárias em cada SLO

9.2. Tipos de Ausências e seus Efeitos
Essa matéria está em vários artigos do RISF.
Vou ver com você, primeiramente, o art. 38:
Art. 38. Considerar-se-á como ausente, para efeito do disposto no art. 55, III, da Constituição, o
senador cujo nome não conste das listas de comparecimento das sessões deliberativas ordinárias.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, aplica-se o disposto no art. 13, não sendo, ainda,
considerada a ausência do senador nos sessenta dias anteriores às eleições gerais.

DICA
Neste art. 38 o RISF determina que seja “considerado ausente” o senador cujo nome não conste nas “listas de comparecimento” das “sessões deliberativas ordinárias”.
Dessa forma, não se considera a ausência de senador para os
fins referidos:
às sessões deliberativas extraordinárias;
às sessões especiais;
às sessões não deliberativas

A referência ao art. 55, III, da Constituição Federal significa o cômputo das ausências para
fins de perda de mandato.
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O referido art. 13, por sua vez, determina:
Art. 13. Será considerado ausente o senador cujo nome não conste da lista de comparecimento,
salvo se em licença, ou em representação a serviço da Casa ou, ainda, em missão política ou cultural de interesse parlamentar, previamente aprovada pela Mesa, obedecido o disposto no art. 40.
§ 1º O painel do plenário será acionado nas sessões deliberativas.
§ 2º Considerar-se-á ainda ausente o senador que, embora conste da lista de presença das sessões deliberativas, deixar de comparecer às votações, salvo se em obstrução declarada por líder
partidário ou de bloco parlamentar.

Regra

Exceção

É considerado ausente o
senador cujo nome não
conste na “lista de comparecimento”.

licença;
representação a serviço do Senado;
missão política;
missão cultural

Regra

Exceção

É considerado ausente o em obstrução, formalmente declasenador que, presente, deixe rada por Líder de partido ou bloco
de comparecer às votações. parlamentar.

Para prova:
• ausência ficta ou presumida: é a de senador cujo nome conste na “lista de presença”
mas que esteja deixando de votar, salvo no caso de obstrução.

No caso de obstrução, referida no § 2º do artigo reproduzido acima, e que só é válida quando
formalmente declarada por Líder, a Mesa deverá excluir do cômputo dos senadores presentes
o número de membros do Partido ou Bloco que se declara em obstrução.
Essa manobra regimental visa impedir o processo de deliberação sobre determinada proposição
por conta do esvaziamento do quórum de presença para menos do mínimo regimental. Para dar
efetividade à obstrução, há sucessivos pedidos de verificação de presença em Plenário.

Como você percebeu, o tratamento das ausências é espalhado por vários dispositivos. A
compreensão correta exige a abordagem em quadro:
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Ausência real

É a do senador cujo nome não consta da “lista de comparecimento” ao
Senado.
Exceção:
Não está ausente o senador que não tenha registrado presença mas que
esteja:
em licença;
em representação do Senado; ou
em missão política ou cultura de interesse parlamentar.

É a do senador que registrou sua presença em listas de comparecimento
ou no painel eletrônico do Plenário, mas que não esteja participando das
Ausência ficta ou pre- votações na Ordem do Dia.
sumida
Exceção:
Não é considerado ausente o senador presente que não esteja votando se
o seu partido estiver em obstrução, assim proclamada pelo respectivo líder.
Ausência não conside- A do senador, nos sessenta dias anteriores à data da eleição federal geral.
rada para nenhum fim
regimental
É apenas aquela em que o senador não tenha registrado presença em
sessão deliberativa ordinária.
Assim, para cômputo da ausência a um terço das sessões e consequente
Ausência considerada
processo de perda do mandato, não são computadas as ausências:
para fins de perda de
a sessões deliberativas extraordinárias;
mandato
a sessões não deliberativas;
a sessões de debates temáticos;
a sessões especiais

9.3. Registro de Presença
A presença em Plenário é registrada no painel eletrônico. Conforme o art. 13:
Art. 13. [...]
§ 1º O painel do plenário será acionado nas sessões deliberativas.

Por força deste dispositivo, as sessões não deliberativas, as sessões especiais e as sessões de debates temáticos (neste caso, se não houver Ordem do Dia) não terão acionamento
do painel do Plenário e, portanto, não haverá registro de presença.
No âmbito das Comissões, a presença, como regra, é aferida por lista de presença, mas o
RISF autoriza também a utilização do sistema biométrico, como consta no art. 108:
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Art. 108. [...]
§ 2º É facultada a utilização de sistema biométrico de identificação no registro de presença dos
membros da comissão.

10. Funcionamento do Senado pelo Regimento Comum
Determina o RISF, no parágrafo único do art. 2º, que:
Art. 2º [...]
Parágrafo único. Nos sessenta dias anteriores às eleições gerais, o Senado Federal funcionará de
acordo com o disposto no Regimento Comum.

Quanto a isso cabe observar que:
• esse prazo de sessenta dias é contado tendo como referência o primeiro domingo de
outubro do ano da eleição.
• Segundo o art. 38, parágrafo único, não serão consideradas “ausências a sessão”, para
fins do art. 13, a ausência do senador nos 60 dias anteriores às eleições gerais.
• A referência “eleições gerais” designa as eleições federais.
• O Regimento Comum (Regimento do Congresso Nacional) não contém um regramento
específico para o funcionamento legislativo no período referido, pelo que se conclui
que as sessões e deliberações ocorrerão como previstas neste Regimento, e não no
Regimento Interno do Senado Federal. Com isso, a conclusão mais aceitável é a de que
o funcionamento do Senado fica dependente da convocação de sessões conjuntas do
Congresso Nacional.

11. Medidas Disciplinares
Você verá comigo, em aula subsequente, quando examinarmos o uso da palavra, que é
vedado ao senador usar de expressões descorteses ou insultuosas, e que, em caso de descumprimento, cabem as seguintes medidas, tomadas pelo Presidente:
Art. 22. Em caso de infração do art. 19, I, proceder-se-á da seguinte maneira:
I – o Presidente advertirá o senador, usando da expressão “Atenção!”;
II – se essa observação não for suficiente, o Presidente dirá “Senador F…, atenção!”;
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III – não bastando o aviso nominal, o Presidente retirar-lhe-á a palavra;
IV – insistindo o senador em desatender às advertências, o Presidente determinará sua saída do
recinto, o que deverá ser feito imediatamente;
V – em caso de recusa, o Presidente suspenderá a sessão, que não será reaberta até que seja obedecida sua determinação.

Para prova:
• aplicação das medidas disciplinares indicadas no art. 22: deve necessariamente ser
feita na ordem indicada nos incisos, somente podendo ser usada a medida posterior se
a anterior não resolveu a situação.
Em quadros sequenciais, o procedimento fica assim:
Situação de senador ou senador usando palavras descorteses ou insultuosas

Advertência verbal “se essa observação não for Advertência verbal
geral
suficiente”
nominal
(art. 22, I)
(art. 22, II)

“não bastando o aviso nominal” Retirada da palavra “insistindo o senador em
Ordem para saída
(art. 22, III)
desatender às advertências” do recinto
(art. 22, IV)
“em caso de recusa”

Suspensão da
sessão
(art. 22, V)

Veremos, igualmente, que a reincidência no descumprimento da ordem do Presidente em
sair do recinto do Plenário, essa conduta configura desacato ao Senado:
Art. 23. Constituirá desacato ao Senado:
I – reincidir na desobediência à medida disciplinar prevista no art. 22, IV;
II – agressão, por atos ou palavras, praticada por senador contra a Mesa ou contra outro senador,
nas dependências da Casa.

Para prova:
• ocorrência de desacato ao Senado por reincidência: ocorre quando ao senador usando
a palavra inadequadamente for determinada a saída do recinto pela segunda vez, e tal
determinação do Presidente não for atendida também pela segunda vez.
Evidentemente, se a conduta do senador configurar desacato ao Senado, isso gerará um
processo disciplinar para, afinal, se for o caso, ser aplicada uma punição.
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O regulamento disciplinar contido no RISF é complementado pela Resolução n. 20, de 1993,
que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar, e que, com mais precisão técnica e alcance, disciplina os deveres fundamentais do senador, as vedações constitucionais, os atos
contrários à ética e ao decoro parlamentar, as declarações públicas obrigatórias, as medidas
disciplinares, o processo disciplinar, a instrução probatória, as nulidades, a apreciação do
parecer e o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Quanto ao processo, tem-se no art. 24:
Art. 24. Em caso de desacato ao Senado, proceder-se-á de acordo com as seguintes normas:
I – o Segundo-Secretário, por determinação da Presidência, lavrará relatório pormenorizado do
ocorrido;
II – cópias autenticadas do relatório serão encaminhadas aos demais membros da Mesa e aos
líderes que, em reunião convocada pelo Presidente, deliberarão:
a) pelo arquivamento do relatório;
b) pela constituição de comissão para, sobre o fato, se manifestar;
III – na hipótese prevista na alínea b do inciso II, a comissão, de posse do relatório, reunir-se-á, no
prazo de duas horas, a partir de sua constituição, a fim de eleger o Presidente, que designará relator
para a matéria;
IV – a comissão poderá ouvir as pessoas envolvidas no caso e as testemunhas que entender;
V – a comissão terá o prazo de dois dias úteis para emitir parecer, que será conclusivo, podendo
propor uma das seguintes medidas:
a) censura pública ao senador;
b) instauração de processo de perda de mandato (Const., art. 55, II);
VI – aprovado pela comissão, o parecer será encaminhado à Mesa para o procedimento cabível
no caso.

Conforme a Resolução n. 20/1993, que estabelece o Código de Ética e Decoro Parlamentar,
será punido com censura escrita o senador que desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a Mesa, Comissão ou os respectivos Presidentes (art. 9º, § 2º, II). Essa tipificação é
referida no inciso II deste artigo.
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Esse dispositivo regimental reproduzido vai ficar muito mais fácil de entender na forma
de fluxograma:

Nota 1 – O parecer poderá concluir pela censura pública do senador ou pela instauração
do processo de perda de mandato por quebra de decoro parlamentar.
Nota 2 – Se o parecer for pela censura pública, esta será aplicada em sessão. Se for pela
instauração do processo por quebra de decoro, o Presidente enviará o processo formado pela
comissão e o respectivo parecer à Comissão de Ética.
Quanto à prática de atos incompatíveis como decoro parlamentar, diz o RISF:
Art. 25. Se algum senador praticar, dentro do edifício do Senado, ato incompatível com o decoro
parlamentar ou com a compostura pessoal, a Mesa dele conhecerá e abrirá inquérito, submetendo
o caso ao Plenário, que sobre ele deliberará, no prazo improrrogável de dez dias úteis.
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12. Vagas
Determina o art. 28 do RISF:
Art. 28. As vagas, no Senado, verificar-se-ão em virtude de:
I – falecimento;
II – renúncia;
III – perda de mandato.

A renúncia referida pode ser:
a) tácita, quando o senador – ou o Suplente – não toma posse no prazo regimental, original ou prorrogado, como já visto anteriormente neste curso, e como consta no art. 30:
Art. 30. Considerar-se-á como tendo renunciado (arts. 4º, § 6º, e 5º, § 1º):
I – o senador que não prestar o compromisso no prazo estabelecido neste Regimento;
II – o Suplente que, convocado, não se apresentar para entrar em exercício no prazo estabelecido
neste Regimento.

Essa renúncia admite recurso, nos seguintes termos:
Art. 31. A ocorrência de vacância, em qualquer hipótese, será comunicada pelo Presidente ao Plenário.
Parágrafo único. Nos casos do art. 30, até o dia útil que se seguir à publicação da comunicação de
vacância, qualquer senador dela poderá interpor recurso para o Plenário, que deliberará, ouvida a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

b) expressa escrita, na forma do art. 29:
Art. 29. A comunicação de renúncia à senatória ou à suplência deve ser dirigida por escrito à Mesa,
com firma reconhecida, e independe da aprovação do Senado, mas somente tornar-se-á efetiva e
irretratável depois de lida no Período do Expediente e publicada no Diário do Senado Federal.

Como os atos não são simultâneos, ocorrendo primeiro a leitura da renúncia no Período
do Expediente e, após, a publicação no Diário do Senado Federal, a renúncia expressa somente será irretratável após esta última providência. Esse entendimento é reforçado pelo que
consta no parágrafo único deste artigo, que determina que a renúncia oral também somente
seja irretratável após a publicação no Diário do Senado Federal.
c) expressa oral, como autoriza o parágrafo único do art. 29:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

49 de 98

REGIMENTO INTERNO DO SENADO

O Senado Federal e os Senadores
Gabriel Dezen

Art. 29. [...]
Parágrafo único. É lícito ao senador, ou ao Suplente em exercício, fazer em plenário, oralmente, a
renúncia ao mandato, a qual tornar-se-á efetiva e irretratável depois da sua publicação no Diário
do Senado Federal.

Veja que, nesse caso, é possível ao senador ou Suplente renunciante retratar-se da renúncia, desde que esta não tenha sido publicada no Diário do Senado Federal.
A perda do mandato, por seu turno, decorre de uma das situações apresentadas pelo art.
32, que analisaremos na aula a seguir.

13. Processo de Perda de Mandato
As hipóteses de perda de mandato de senador estão previstas no art. 55 da Constituição
Federal, e são repetidas no art. 32 do RISF:
Art. 32. Perde o mandato o senador (Const., art. 55):
I – que infringir qualquer das proibições constantes do art. 54 da Constituição;
II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
III – que deixar de comparecer à terça parte das sessões deliberativas ordinárias do Senado, em
cada sessão legislativa anual, salvo licença ou missão autorizada;
IV – que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V – quando o decreta a Justiça Eleitoral;
VI – que sofrer condenação criminal em sentença definitiva e irrecorrível.

O processo de perda de mandato, atualmente, é regulado pela Resolução n. 20, de 1993.
Ocorre que essa resolução deveria ter revogado o art. 32 e seguintes do RISF. Como não o fez,
apesar de não serem mais utilizados, ainda estão vigentes, e, por isso, poderão vir a se tornar
matéria de prova, pelo que optamos pela sua abordagem neste curso.

Antes de abordarmos os processos de perda do mandato de senador, como descritos no
RISF, fazem-se necessárias algumas considerações sobre as diversas hipóteses:
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I – que infringir qualquer das O art. 54 da Constituição Federal veicula dois grupos de proibições
proibições constantes do art. contra senadores, o primeiro (art. 54, I) incidente desde a diploma54 da Constituição;
ção do senador eleito pela Justiça Eleitoral, e o segundo (art. 54, II),
vigente desde a posse perante o Senado.
Na Resolução n. 20/1993, essas proibições encontram-se mais
bem descritas e tratadas.
II – cujo procedimento for Segundo a Constituição Federal, são atos lesivos do decoro pardeclarado incompatível com lamentar “o abuso das prerrogativas asseguradas” ao membro do
o decoro parlamentar;
Senado e o “recebimento de vantagens indevidas” (CF, art. 55, § 1º),
além de outros casos “definidos no Regimento Interno”.
A Resolução n. 20, de 1993, em seu art. 4º (ver quadro a seguir),
repete e qualifica as vedações constitucionais (art. 3º), acrescenta
novas proibições (art. 4º) e define, para fins regimentais e internos,
o que se considera incompatível com a ética e o decoro parlamentar (art. 5º).
III – que deixar de comparecer à terça parte das sessões deliberativas ordinárias
do Senado, em cada sessão
legislativa
anual,
salvo
licença ou missão autorizada;

Não são contadas para esses fins, portanto, as ausências às sessões deliberativas extraordinárias, apesar de, nestas, haver cômputo de presença dos senadores pelo acionamento do painel eletrônico (art. 13, § 1º).
Também não são consideradas as ausências às sessões nos 60
dias que antecedem as eleições gerais, como determina o art. 38,
parágrafo único.
Em relação às sessões deliberativas ordinárias, o senador será
considerado ausente em duas situações:
a) se seu nome não constar como presente no painel eletrônico do
Plenário (“lista de comparecimento”), salvo se em licença, representação a serviço do Senado ou missão política ou cultural de
interesse parlamentar, previamente aprovada pela Mesa, como
consta no art. 13, caput;
b) se seu nome constar como presente na lista de presença, mas
deixar de comparecer às votações, salvo se em obstrução declarada por líder de Partido ou Bloco Parlamentar.

IV – que perder ou tiver sus- As hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos conspensos os direitos políticos; tam no art. 15 da Constituição Federal, e são:
a) cancelamento de naturalização por sentença judicial final;
b) incapacidade civil absoluta;
c) condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem
os seus efeitos;
d) recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação
alternativa;
e) improbidade administrativa.
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V – quando o decreta a Jus- A perda do mandato eletivo pode ser decretada pela Justiça Eleitotiça Eleitoral;
ral ao julgar uma ação de impugnação de mandato eletivo (AIME),
por ter ocorrido, no processo eleitoral, abuso do poder econômico,
corrupção ou fraude, conforme determina o art. 14, § 10, da Constituição Federal.
VI – que sofrer condenação Somente o Supremo Tribunal Federal pode proferir condenação cricriminal em sentença defini- minal de membro do Senado Federal.
tiva e irrecorrível.
Quanto à perda do mandato, a jurisprudência do STF tem variado,
ora assentando que a perda é automática, a partir da condenação,
ora admitindo que o Senado delibere politicamente sobre isso. A
posição que vem prevalecendo é uma intermediária, que propugna
que a perda será decidida pelo Plenário, mas este terá que decidir
nesse sentido.

Do exame da Constituição Federal e do RISF, sabe-se que, em três dessas hipóteses, a decisão sobre a perda do mandato será do Plenário; em outras três, será por declaração da Mesa.

13.1. Perda por Decisão do Plenário
São hipóteses que irão à decisão do Plenário:
Art. 32. Perde o mandato o senador (Const., art. 55):
I – que infringir qualquer das proibições constantes do art. 54 da Constituição;
II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
VI – que sofrer condenação criminal em sentença definitiva e irrecorrível.

Para prova:
• perda do mandato por decisão do Plenário: nessas hipóteses, o Plenário deverá votar a
questão, podendo decidir pela perda do mandato do senador acusado ou não.
É o que determina o RISF no art. 32, § 2º:
Art. 32. [...]
§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pelo Senado Federal, por
maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou de partido político representado no Congresso
Nacional (Const., art. 55, § 2º).

O processo é regido pelos seguintes arts do RISF:
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Art. 32. [...]
§ 4º A representação será encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que proferirá seu parecer em quinze dias úteis, concluindo:
I – nos casos dos incisos I, II e VI, do caput, pela aceitação da representação para exame ou pelo
seu arquivamento;
[...]
§ 5º O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, lido e publicado no Diário do
Senado Federal e em avulso eletrônico, será:
I – nos casos dos incisos I, II e VI, do caput, incluído na Ordem do Dia após o interstício regimental;
[...]
Art. 33. Admitida a representação pelo voto do Plenário, o Presidente designará comissão composta de nove membros para instrução da matéria.
§ 1º Recebida e processada, será fornecida cópia da representação ao acusado, que terá o prazo
de quinze dias úteis, prorrogável por igual período, para apresentar, à comissão, sua defesa escrita.
§ 2º Apresentada ou não a defesa, a comissão, após proceder às diligências que entender necessárias, emitirá parecer, concluindo por projeto de resolução, no sentido da perda do mandato ou do
arquivamento definitivo do processo.
§ 3º Para falar sobre o parecer, será concedida vista do processo ao acusado pelo prazo de dez
dias úteis.
Art. 34. O acusado poderá assistir, pessoalmente ou por procurador, a todos os atos e diligências,
e requerer o que julgar conveniente aos interesses da defesa.
Art. 35. O projeto de resolução, depois de lido no Período do Expediente, publicado no Diário do
Senado Federal em avulso eletrônico, será incluído em Ordem do Dia e submetido à votação.

Você compreenderá melhor se convertermos isso para um fluxograma:

Nota 1 – O partido político terá que estar representado no Congresso Nacional, ou seja,
terá que ter pelo menos um Deputado Federal ou um senador filiado à legenda no momento
em que apresentada a representação.
Nota 2 – O prazo da CCJ para concluir o parecer é de 15 dias úteis.
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Nota 3 – A publicação será no Diário do Senado e em avulso eletrônico.
Nota 4 – Depois da publicação, o Presidente do Senado incluirá o parecer na Ordem do
Dia, após o interstício regimental de três dias úteis.

Nota 5 – A decisão do Plenário será por maioria simples.
Nota 6 – Essa comissão, definida como comissão temporária interna, terá nove membros.
Nota 7 – A comissão temporária deverá dar cópia da acusação ao senador réu, para que
este apresente defesa escrita em 15 dias úteis, prorrogáveis uma vez, por igual período.

Nota 8 – O parecer deverá apresentar a conclusão em projeto de resolução do Senado.
Nota 9 – A Comissão deverá conceder ao senador acusado prazo de 10 dias úteis para
falar sobre o parecer.
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Nota 10 – A decisão pela perda do mandato exige maioria absoluta do Senado, em votação ostensiva.

13.2. Perda por Declaração da Mesa
São hipóteses nas quais a perda do mandato se dará por declaração da Mesa:
Art. 32. Perde o mandato o senador (Const., art. 55):
III – que deixar de comparecer à terça parte das sessões deliberativas ordinárias do Senado, em
cada sessão legislativa anual, salvo licença ou missão autorizada;
IV – que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V – quando o decreta a Justiça Eleitoral;

Para prova:
• perda do mandato por declaração da Mesa: nessas hipóteses, a perda será decidida
pela Mesa, por votação entre seus membros titulares, podendo a decisão ser no sentido
de perda do mandato ou não.
É o que se tem no art. 32, § 3º:
Art. 32. [...]
§ 3º Nos casos dos incisos III a V, a perda do mandato será declarada pela Mesa, de ofício ou mediante provocação de qualquer senador, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa (Const., art. 55, § 3º).

O processo é regido pelos seguintes arts do RISF:
Art. 32. [...]
§ 4º A representação será encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que proferirá seu parecer em quinze dias úteis, concluindo:
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[...]
II – no caso do inciso III, do caput, pela procedência, ou não, da representação.
§ 5º O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, lido e publicado no Diário do
Senado Federal e em avulso eletrônico, será:
[...]
II – no caso do inciso III, do caput, encaminhado à Mesa para decisão.

Em fluxograma:

Nota 1 – A representação poderá ser de qualquer senador ou de partido político representado no Congresso.

Nota 2 – o parecer será aprovado pela maioria simples da CCJ.
Nota 3 – A decisão exige maioria simples da Mesa.
Quadro: Resolução n. 20/1993
Art. 3º É expressamente vedado ao senador:
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 demissível
ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior;
II – desde a posse:
a) ser proprietário, controlador ou diretor 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 seja demissível 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;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

56 de 98

REGIMENTO INTERNO DO SENADO

O Senado Federal e os Senadores
Gabriel Dezen

d) ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo (Constituição Federal, art. 54).
§ 1º Consideram-se incluídas nas proibições previstas nas alíneas a e b do inciso I e a e c do inciso
II, para os fins do presente Código de Ética e Decoro Parlamentar, pessoas jurídicas de direito privado controladas pelo Poder Público.
§ 2º A proibição constante da alínea a do inciso I compreende o senador, como pessoa física, seu
cônjuge ou companheira e pessoas jurídicas direta ou indiretamente por eles controladas.
§ 3º Consideram-se pessoas jurídicas às quais se aplica a vedação referida na alínea a do inciso II,
para os fins do presente Código, os Fundos de Investimentos Regionais e Setoriais.
Art. 4º É, ainda, vedado ao senador:
I – celebrar contrato com instituição financeira controlada pelo Poder Público, incluídos nesta vedação, além do senador como pessoa física, seu cônjuge ou companheira e pessoas jurídicas direta ou indiretamente por ele controladas;
II – dirigir ou gerir empresas, órgãos e meios de comunicação, considerados como tal pessoas
jurídicas que indiquem em seu objeto social a execução de serviços de radiodifusão sonora ou de
sons e imagens;
III – praticar abuso do poder econômico no processo eleitoral.
§ 1º É permitido ao senador, bem como a seu cônjuge ou companheira, movimentar contas e manter cheques especiais ou garantidos, de valores correntes e contrato de cláusulas uniformes, nas
instituições financeiras referidas no inciso I.
§ 2º Excluem-se da proibição constante do inciso II a direção ou gestão de jornais, editoras de
livros e similares.
Art. 5º Consideram-se incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar;
I – o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional
(Constituição Federal, art. 55, § 1º);
II – a percepção de vantagens indevidas (Constituição Federal, art. 55, § 1º), tais como doações,
benefícios ou cortesias de empresas, grupos econômicos ou autoridades públicas, ressalvados
brindes sem valor econômico;
III – a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos decorrentes.
Parágrafo único. Incluem-se entre as irregularidades graves, para fins deste artigo:
I – a atribuição de dotação orçamentária, sob a forma de subvenções sociais, auxílios ou qualquer
outra rubrica, a entidades ou instituições das quais participe o senador, seu cônjuge, companheira
ou parente, de um ou de outro, até o terceiro grau, bem como pessoa jurídica direta ou indiretamente por eles controlada, ou ainda, que aplique os recursos recebidos em atividades que não correspondam rigorosamente as suas finalidades estatutárias;
II – a criação ou autorização de encargos em termos que, pelo seu valor ou pelas características
da empresa ou entidade beneficiada ou contratada, possam resultar em aplicação indevida de recursos públicos.
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14. Suspensão das Imunidades
Você deve ter estudado, ou ainda vai estudar, as imunidades parlamentares na Constituição Federal (art. 53).
Vamos ver o que o RISF fala sobre o assunto.
Determina o art. 36:
Art. 36. As imunidades dos senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante voto de dois terços dos membros da Casa, nos casos de atos praticados fora do
recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida (Const., art.
53, § 8º).

Para Prova:
• suspensão das imunidades em caso de estado de defesa: não é possível
• suspensão das imunidades em caso de intervenção federal: não é possível.
• suspensão das imunidades em caso de estado de sítio: é possível, embora excepcionalmente.
Regra

Exceção

Suspensão das imunida- é possível no caso de ato praticado fora do
des parlamentares não é recinto do Congresso Nacional, incompatível
possível mesmo em caso com as medidas de sítio e aprovada a susde estado de sítio
pensão por voto de dois terços dos membros
do Senado.

Sabe-se que os senadores – bem como os Deputados Federais – são beneficiados por
quatro tipos de imunidades, todas com raiz na Constituição Federal.
• a imunidade material ou inviolabilidade;
• a imunidade formal;
• a imunidade testemunhal;
• a imunidade de incorporação militar.
De forma esquemática, sobre esse dispositivo:
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Suspensão das imunidades Não é possível.
durante intervenção federal
Suspensão das imunidades Não é possível.
durante estado de defesa
Como regra, não é possível.
Por exceção, podem ser suspensas,
em relação a determinado senador, nas
seguintes condições:
Suspensão das imunidades
1º ato praticado fora das instalações
durante estado de sítio
físicas do Congresso Nacional;
2º ato incompatível com as medidas de
sítio, como decretadas pelo presidente
da república.
Maioria necessária à suspen- Dois terços da composição do Senado,
são das imunidades no caso em votação ostensiva.
de estado de sítio

15. Afastamentos
Você viu comigo, em aula anterior deste curso, as situações que configuram ausência de
senador, para fins regimentais, tanto a ausência real (do senador cujo nome não conste do
painel eletrônico de registro de presença, que o RISF chama de “lista de presença”) quanto as
ausências fictas (no caso de o senador ter a presença registrada no Senado mas não estar
participando das votações). Vimos, também, em que situações a ausência será computada
para fins de perda de mandato (apenas às sessões deliberativas ordinárias).
Neste ponto, analisaremos outras situações, como as hipóteses de afastamento e de licença.
Determina o art. 39 do RISF:
Art. 39. O senador deverá comunicar ao Presidente sempre que:
I – ausentar-se do País;
II – assumir cargo de Ministro de Estado, de governador de Território, de Secretário de Estado, do
Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou de chefe de missão diplomática temporária (Const., art. 56, I).
Parágrafo único. Ao comunicar o seu afastamento, no caso do inciso I, o senador deverá mencionar
o respectivo prazo.

De plano, duas informações decorrem da mera leitura desse dispositivo:
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• os senadores que vão viajar para fora do País e o que vão assumir um dos cargos
executivos descritos não requerem e não dependem de permissão do Presidente para
o fazer: apenas informam essa circunstância, para que a Presidência tenha ciência de
sua ausência e esta seja registrada como justificada.
• O senador que vá assumir um dos cargos executivos referidos não precisa (e não teria
como) informar o prazo do afastamento, uma vez que são, todas, posições de livre provimento, e que, por isso, tem a permanência do senador nesses cargos dependente da
vontade do Chefe do Executivo respectivo.
Embora o RISF não seja expresso a respeito, a comunicação deve ser feita por escrito,
para fins de registro e outras providências, se necessárias, como no caso do inciso II (que
implica a convocação de Suplente).

Conforme o art. 84, II, os afastamentos previstos nesse art. 39 – tanto para sair do País quanto para assumir cargo – não retiram do senador a condição de membro titular de comissão
permanente, mas determinam a necessidade de esse senador devolver ao Presidente da Comissão todas as proposições que estejam em seu poder para relatar (art. 84, § 4º).
Art. 84. Compete ao suplente substituir o membro da comissão:
I – eventualmente, nos seus impedimentos, para quorum nas reuniões;
II – por determinados períodos, nas hipóteses previstas nos arts. 39, 40 e 43.
[...]
§ 4º Serão devolvidas ao Presidente da comissão, para serem redistribuídas, as proposições em
poder de titular ou suplente que se afastar do exercício do mandato nos casos dos arts. 39, 40 e 43.

O inciso I do art. 39 trata de situações nas quais o senador saia do País por interesse próprio. As ausências em representação do Senado estão previstas no art. 40:
Art. 40. A ausência do senador, quando incumbido de representação da Casa ou, ainda, no desempenho de missão no País ou no exterior, deverá ser autorizada mediante deliberação do Plenário,
se houver ônus para o Senado.
§1º A autorização poderá ser:
I – solicitada pelo interessado;
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II – proposta:
a) pela Presidência, quando de sua autoria a indicação;
b) pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, no caso de missão a realizar-se no
estrangeiro;
c) pela comissão que tiver maior pertinência, no caso de missão a realizar- se no País;
d) pelo líder do bloco parlamentar ou do partido a que pertença o interessado.
§ 2º Na solicitação ou na proposta deverá ser mencionado o prazo de afastamento do senador.
§ 3º A solicitação ou proposta será lida no Período do Expediente e votada em seguida à Ordem do
Dia da mesma sessão.
§ 4º No caso do § 1º, I e II, d, será ouvida a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional ou
a que tiver maior pertinência, sendo o parecer oferecido, imediatamente, por escrito ou oralmente,
podendo o relator solicitar prazo não excedente a duas horas.
§ 5º Os casos de licença serão decididos pela Mesa com recurso para o Plenário.

Esse regulamento precisa ser examinado em detalhe:
Ausência do senador em repre- Não precisa ser autorizada.
sentação do Senado sem ônus
para o Senado
Ausência do senador em repre- Precisa ser autorizada pelo Plenásentação do Senado com ônus rio, por decisão de maioria simples,
para o Senado
em votação ostensiva e simbólica.

1 – Tem-se, em resumo:
a) ausência do senador por interesse particular: não precisa ser autorizada.
b) ausência do senador em representação do Senado SEM ônus: não precisa ser autorizada.
c) ausência do senador em representação do Senado COM ônus: precisa ser autorizada.

Prosseguindo a análise do art. 40:
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Autorização do Senado pedida pelo próprio senador interessado.
por solicitação
Deverá ser informado o prazo do
afastamento
da Presidência, quando esta for autora da
indicação;
Autorização do Senado pedida da CRE, quando a representação for no
por proposta
exterior;
Deverá ser informado o prazo do da Comissão mais pertinente, quando a
afastamento
representação for no Brasil;
do Líder do partido ou bloco a que pertença
o senador que estará em afastamento.

Quanto ao processamento:

Nota 1: tanto no caso de solicitação do interessado quanto de proposta de Líder deverá
haver parecer de Comissão. Nos demais casos (proposta do Presidente ou de Comissão) esse
parecer é dispensado.
Nota 2: o parecer será da CRE ou da Comissão com maior pertinência com a matéria envolvida na representação.
Nota 3: o parecer deverá ser imediato, por escrito ou oral. O relator pode, pela complexidade da matéria, solicitar prazo de até duas horas para se manifestar.

1 – os casos de afastamento com ônus para o Senado serão decididos pelo Plenário.
2 – os casos de licença serão decididos pela Mesa, com recurso para o Plenário.
Art. 40. [...]
§ 5º Os casos de licença serão decididos pela Mesa com recurso para o Plenário.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

62 de 98

REGIMENTO INTERNO DO SENADO

O Senado Federal e os Senadores
Gabriel Dezen

Como regra, como se viu, os casos de afastamento com ônus para o Senado serão decididos
pelo Plenário.
Se essa decisão não for possível em até duas sessões deliberativas ordinárias, por falta de
quórum, a competência para decisão passa ao Presidente do Senado, como determina o art. 41:
Art. 41. Nos casos do art. 40, se não for possível, por falta de número, realizar- se a votação em
duas sessões deliberativas ordinárias consecutivas, ou se o Senado estiver em recesso, o pedido
será despachado pelo Presidente, retroagindo os efeitos da licença à data do requerimento.

Finalmente, determina o art. 42:
Art. 42. O senador afastado do exercício do mandato não poderá ser incumbido de representação
da Casa, de comissão, ou de grupo parlamentar.

Conforme o art. 84, II, os afastamentos em representação do Senado, com ou sem ônus, não
retiram do senador a condição de membro titular de comissão permanente, mas determinam
a necessidade de esse senador devolver ao Presidente da Comissão todas as proposições
que estejam em seu poder para relatar (art. 84, § 4º).
Art. 84. Compete ao suplente substituir o membro da comissão:
I – eventualmente, nos seus impedimentos, para quórum nas reuniões;
II – por determinados períodos, nas hipóteses previstas nos arts. 39, 40 e 43.
[...]
§ 4º Serão devolvidas ao Presidente da comissão, para serem redistribuídas, as proposições em
poder de titular ou suplente que se afastar do exercício do mandato nos casos dos arts. 39, 40 e 43.

16. Licenças
O RISF prevê as seguintes licenças em favor de senador ou senadora:
• licença por motivo de saúde;
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• licença para tratar de interesse particular;
• licença à gestante;
• a adotante;
• licença-paternidade;
• licença concedida;
• licença autorizada.

Conforme o art. 84, II, as licenças – EXCETO a licença concedida e a licença autorizada – não
retiram do senador a condição de membro titular de comissão permanente, mas determinam
a necessidade de esse senador devolver ao Presidente da Comissão todas as proposições
que estejam em seu poder para relatar (art. 84, § 4º).
Art. 84. Compete ao suplente substituir o membro da comissão:
I – eventualmente, nos seus impedimentos, para quórum nas reuniões;
II – por determinados períodos, nas hipóteses previstas nos arts. 39, 40 e 43.
[...]
§ 4º Serão devolvidas ao Presidente da comissão, para serem redistribuídas, as proposições em
poder de titular ou suplente que se afastar do exercício do mandato nos casos dos arts. 39, 40 e 43.

Examinemos cada uma dessas licenças.

16.1. Licença por Motivo de Saúde
Consta no art. 43, I:
Art. 43. Para os efeitos do disposto no art. 55, III, da Constituição, o senador poderá:
I – quando, por motivo de doença, se encontre impossibilitado de comparecer às sessões do Senado, requerer licença, instruída com laudo de inspeção de saúde (Const., art. 56, II);

Para prova:
• concessão de licença por motivo de saúde por prazo superior a 120 dias por sessão
legislativa: determina a convocação de suplente do senador licenciado para assumir o
exercício do mandato imediatamente após a concessão da licença.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

64 de 98

REGIMENTO INTERNO DO SENADO

O Senado Federal e os Senadores
Gabriel Dezen

Essa licença:
• é remunerada;
• não tem prazo máximo, podendo ser concedida por mais de 120 por sessão legislativa;
• deve ser instruída com laudo de inspeção de saúde;
• é dirigida ao Presidente do Senado e por este concedida.

16.2. Licença para Tratar de Interesse Particular
Conforme o art. 43, II:
Art. 43. Para os efeitos do disposto no art. 55, III, da Constituição, o senador poderá:
[...]
II – solicitar licença para tratar de interesses particulares, desde que o afastamento não ultrapasse
cento e vinte dias por sessão legislativa (Const., art. 56, II).

DICA
Como o prazo dessa licença é limitado a 120 dias por sessão
legislativa, sua concessão não permite a convocação de suplente para o exercício do mandato.

Essa licença:
• não é remunerada;
• tem seu prazo limitado a 120 dias por sessão legislativa.

Tanto no caso de licença por motivo de saúde quanto para tratar de interesse particular, é
possível a desistência da licença pelo senador envolvido.
Se, contudo, em razão dela foi convocado suplente (no caso de licença por prazo maior de 120
dias, o que só pode ocorrer no caso de licença por motivo de saúde), o senador licenciado e
desistente só poderá reassumir o mandato após esse prazo de 120 dias.
É o que consta no art. 43:
Art. 43. [...]
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§ 3º É permitido ao senador desistir a qualquer tempo de licença que lhe tenha sido concedida,
salvo se, em virtude dela, haja sido convocado Suplente, quando a desistência somente poderá
ocorrer uma vez decorrido prazo superior a cento e vinte dias.

16.3. Licença à Gestante
O art. 43 principia afirmando que:
Art. 43. [...]
§ 4º A licença à gestante, a licença ao adotante e a licença-paternidade, todas remuneradas, equivalem à licença por motivo de saúde de que trata o art. 56, II, da Constituição Federal.

A licença à gestante, assim, é remunerada.
A seguir, o mesmo art. 43, em seu § 5º, determina:
Art. 43. [...]
§ 5º Será concedida à senadora gestante licença de cento e vinte dias, nos termos dos arts. 7º,
XVIII, e 39, § 3º, ambos da Constituição Federal.

Para prova:
• concessão de licença à gestante: não determina a convocação de suplente para o exercício do mandato.

16.4. Licença ao Adotante
Como visto, tem-se no § 4º do art. 43::
Art. 43. [...]
§ 4º A licença à gestante, a licença ao adotante e a licença-paternidade, todas remuneradas, equivalem à licença por motivo de saúde de que trata o art. 56, II, da Constituição Federal.

A licença ao adotante, assim, é remunerada.
Quanto ao prazo, determina esse mesmo artigo:
Art. 43. [...]
§ 6º A licença à adotante, concedida à senadora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança,
será:
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I – de cento e vinte dias, se a criança tiver até um ano de idade;
II – de sessenta dias, se a criança tiver mais de um ano de idade;
III – de trinta dias, se a criança tiver mais de quatro anos e até oito anos de idade.

Para prova:
• concessão ao adotante: não determina a convocação de suplente para o exercício
do mandato.

16.5. Licença-paternidade
Como já visto anteriormente, tem-se no § 4º do art. 43::
Art. 43. [...]
§ 4º A licença à gestante, a licença ao adotante e a licença-paternidade, todas remuneradas, equivalem à licença por motivo de saúde de que trata o art. 56, II, da Constituição Federal.

Essa previsão torna a licença-paternidade remunerada.
Quanto ao seu regramento:
Art. 43. [...]
§ 7º Será concedida licença-paternidade ou licença ao adotante de cinco dias ao senador, respectivamente, pelo nascimento ou adoção de filho, nos termos dos arts. 7º, XIX, e 39, § 3º, e
10, § 1º, este último constante do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, todos da
Constituição Federal.

16.6. Licença Concedida
Tem-se no art. 44:
Art. 44. Considerar-se-á como licença concedida, para os efeitos do art. 55, III, da Constituição, o
não comparecimento às sessões do senador temporariamente privado da liberdade, em virtude de
processo criminal em curso.

Essa prescrição, veja-se, refere-se apenas ao senador em prisão temporária ou preventiva, mas não às prisões condenatórias.
No caso de prisão condenatória, como visto quando examinamos o art. 32, VI, o Senado,
pelo seu Plenário, deverá decidir sobre a perda do mandato.
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Por força desse art. 44, enquanto durar a prisão processual do senador, suas ausências
serão tidas como justificadas.

16.7. Licença Autorizada
Vem do art. 44-A:
Art. 44-A. Considerar-se-á como licença autorizada, para os fins do disposto no art. 55, III, da
Constituição, e no art. 38, parágrafo único, deste Regimento, a ausência às sessões de senador
candidato à Presidência ou Vice-Presidência da República, no período compreendido entre o registro da candidatura no Tribunal Superior Eleitoral e a apuração do respectivo pleito.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos candidatos que concorrerem ao segundo turno.
§ 2º Para os fins do disposto neste artigo o senador deverá encaminhar à Mesa certidão comprobatória do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.

Para prova:
• Senador candidatos a presidente da república ou a vice-presidente da República, até a
realização do primeiro turno da eleição: todos os senadores candidatos são amparados
pela licença autorizada.
• Senador candidatos a presidente da república ou a vice-presidente da República, até a
realização do segundo turno da eleição: senadores qualificados para o segundo turno
são amparados pela licença autorizada.
Da análise desse dispositivo resulta que somente a candidatura do senador a Presidente
ou vice-presidente da República levam à licença autorizada. A disputa de qualquer outro cargo eletivo, como governador ou prefeito, não produz esse efeito.
O período dessa licença compreende a data do registro oficial da candidatura ao pleito e a
data de finalização de apuração em 1º turno. Se o senador candidato for para o 2º turno, isso
implica a prorrogação da licença.
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EXERCÍCIOS 1
Questão 1

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Nos estritos termos do RISF, as sessões preparató-

rias integram a Sessão Legislativa Ordinária na qual se realizam.
Questão 2

(QUESTÃO INÉDITA/2020) As sessões preparatórias serão anteriores a cada

uma das quatro sessões legislativas ordinárias de cada legislatura.
Questão 3

(QUESTÃO INÉDITA/2020) À primeira sessão preparatória que abre a legislatura

terão acesso, na condição de senadores, todos os integrantes da legislatura finda.
Questão 4

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O quórum mínimo para a realização de sessão prepa-

ratória é de um sexto da composição do Senado.
Questão 5

(QUESTÃO INÉDITA/2020) As sessões preparatórias serão realizadas às 14 ho-

ras do dia 1º de fevereiro.
Questão 6

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Não pode haver mais de uma sessão preparatória

no mesmo dia.
Questão 7

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Só pode participar da Mesa da primeira sessão

preparatória que abre a legislatura membro da Mesa anterior que ainda detenha mandato
como senador.
Questão 8

(QUESTÃO INÉDITA/2020) senador que integrava a Mesa da legislatura finda

mas que tenha obtido reeleição pode integrar a Mesa da primeira sessão preparatória que
abre a nova legislatura no mesmo cargo que ocupava na Mesa anterior.
Questão 9

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O novo Presidente do Senado, eleito na 2ª sessão

preparatória que abre a legislatura, somente será empossado na abertura da terceira sessão
preparatória, para a eleição do restante da Mesa.
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Questão 10

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Se não houver membro da Mesa para a direção dos

trabalhos da 1ª sessão preparatória da legislatura, assumirá a direção dos trabalhos o senador mais idoso, incluindo os empossandos.
Questão 11

(QUESTÃO INÉDITA/2020) A requerimento de um terço dos senadores presen-

tes, é possível, com amparo regimental, a realização da eleição para toda a Mesa do Senado
em uma única sessão preparatória.
Questão 12

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Tem amparo regimental a realização, em um único

escrutínio, da eleição para os dois Vice-Presidentes do Senado e para os quatro Secretários
em um único escrutínio.
Questão 13

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Nas sessões preparatórias não é lícito o uso da palavra.
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GABARITO 1
1. E
2. E
3. E
4. C
5. E
6. E
7. C
8. E
9. E
10. E
11. E
12. C
13. E
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GABARITO COMENTADO 1
Questão 1

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Nos estritos termos do RISF, as sessões preparató-

rias integram a Sessão Legislativa Ordinária na qual se realizam.
Errado.
As três sessões preparatórias que abrem a legislatura ocorrem antes do início da 1ª SLO, e as
duas que antecedem o início da 3ª SLO ocorrem após o término da 2ª SLO. O art. 3º, caput, é
claro ao afirmar que a 1ª e a 3ª SLO serão “precedidas” de sessões preparatórias.
Questão 2

(QUESTÃO INÉDITA/2020) As sessões preparatórias serão anteriores a cada

uma das quatro sessões legislativas ordinárias de cada legislatura.
Errado.
São anteriores à 1ª e à 3ª SLO, na forma do caput do art. 3º.
Questão 3

(QUESTÃO INÉDITA/2020) À primeira sessão preparatória que abre a legislatura

terão acesso, na condição de senadores, todos os integrantes da legislatura finda.
Errado.
Só integram essa sessão preparatória na condição de senadores aqueles que ainda tenham
mandato a cumprir. Todos os demais, inclusive os reeleitos, dependem da posse para terem
a condição de senador.
Questão 4

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O quórum mínimo para a realização de sessão prepa-

ratória é de um sexto da composição do Senado.
Certo.
É o que consta no art. 3º, I.
Questão 5

(QUESTÃO INÉDITA/2020) As sessões preparatórias serão realizadas às 14 ho-

ras do dia 1º de fevereiro.
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Errado.
O horário das sessões preparatórias será designado pelo Presidente do Senado, como determina o inciso I do art. 3º.
Questão 6

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Não pode haver mais de uma sessão preparatória

no mesmo dia.
Errado.
Como regra, todas as sessões preparatórias serão realizadas no mesmo dia, qual seja 1º de
fevereiro.
Questão 7

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Só pode participar da Mesa da primeira sessão

preparatória que abre a legislatura membro da Mesa anterior que ainda detenha mandato
como senador.
Certo.
Como determina o inciso II do art. 3º, membros da Mesa que tenham tido o mandato encerrado, ainda que reeleitos, são excluídos da composição desse órgão, já que não ostentam mais
a condição de senadores.
Questão 8

(QUESTÃO INÉDITA/2020) senador que integrava a Mesa da legislatura finda

mas que tenha obtido reeleição pode integrar a Mesa da primeira sessão preparatória que
abre a nova legislatura no mesmo cargo que ocupava na Mesa anterior.
Errado.
Com o encerramento do mandato ocorre a perda da condição de senador e, obviamente, a
perda da posição na Mesa. Só integram a Mesa aqueles dos seus membros que ainda detenham mandato como senador.
Questão 9

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O novo Presidente do Senado, eleito na 2ª sessão

preparatória que abre a legislatura, somente será empossado na abertura da terceira sessão
preparatória, para a eleição do restante da Mesa.
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Errado.
O novo Presidente do Senado é empossando imediatamente após a sua eleição, na mesma
sessão preparatória em que essa se deu. Empossado, encerrará a sessão e convocará e já
presidirá a preparatória seguinte, para a eleição do restante da Mesa, tudo como consta no
art. 59, § 4º.
Questão 10

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Se não houver membro da Mesa para a direção dos

trabalhos da 1ª sessão preparatória da legislatura, assumirá a direção dos trabalhos o senador mais idoso, incluindo os empossandos.
Errado.
Conforme o inciso III do art. 3º, nesse caso será convocado o mais idoso “dentre os presentes”, obviamente só podendo ser um senador em exercício do mandato, pois quer os eleitos
ainda não empossados, quer o reeleitos, ainda não são senadores até que ocorra a posse, não
podendo, por isso, presidir o Senado.
Questão 11

(QUESTÃO INÉDITA/2020) A requerimento de um terço dos senadores presen-

tes, é possível, com amparo regimental, a realização da eleição para toda a Mesa do Senado
em uma única sessão preparatória.
Errado.
O
 primeiro erro refere-se à autoria do requerimento, que é de um terço dos senadores (e não
dos presentes) ou líderes que representem esse número. O segundo erro é que a eleição para
Presidente e a para os suplentes não podem ser feitas em um único escrutínio. Somente a eleição para Vice-Presidentes e Secretários admite essa solução, tudo na forma do art. 60, § 4º.
Questão 12

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Tem amparo regimental a realização, em um único

escrutínio, da eleição para os dois Vice-Presidentes do Senado e para os quatro Secretários
em um único escrutínio.
Certo.
Como consta no art. 60, § 4º, e referido no comentário da questão anterior.
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Questão 13

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Nas sessões preparatórias não é lícito o uso da palavra.

Errado.
Não é lícito o uso da palavra para finalidade diversa daquela da sessão, qual seja a posse de
senadores eleitos e o processo de eleição da Mesa. É como consta no art. 3º, VII.
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EXERCÍCIOS 2
Questão 1

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O Regimento Interno do Senado Federal autoriza que

o Plenário realize uma sessão comemorativa ou de homenagem fora de Brasília, exigindo
para isso apenas requerimento da maioria absoluta do Senado e decisão da Mesa.
Questão 2

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Em termos regimentais, a sede ordinária do Senado

Federal é o Palácio do Congresso Nacional, em Brasília.
Questão 3

(QUESTÃO INÉDITA/2020) A primeira sede histórica do Senado Federal foi o Pa-

lácio do Conde dos Arcos, no Rio de Janeiro, de onde foi transferido, em 1925, para o Palácio
do Jaburu, em Brasília, e, após, para a sua sede atual.
Questão 4

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Segundo o RISF, uma situação de guerra justifica a

transferência temporária da sede do Senado Federal para fora do Palácio do Congresso Nacional.
Questão 5

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O RISF autoriza a realização de sessão fora da sede

para homenagem e audiência pública.
Questão 6

(QUESTÃO INÉDITA/2020) A realização de sessão fora da sede exige requeri-

mento escrito formulado pela maioria absoluta do Senado Federal.
Questão 7

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O local de realização de sessão fora da sede ordinária

do Senado Federal é decisão do Presidente do Senado Federal.
Questão 8

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O requerimento para a realização de sessão fora da

sede deve ser fundamentado.
Questão 9

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Da decisão da Mesa que indefira a realização de ses-

são fora da sede cabe recurso de um décimo do Senado ao Plenário, ouvida a CCJ.
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GABARITO COMENTADO 2
Questão 1

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O Regimento Interno do Senado Federal autoriza que

o Plenário realize uma sessão comemorativa ou de homenagem fora de Brasília, exigindo
para isso apenas requerimento da maioria absoluta do Senado e decisão da Mesa.
Errado.
O RISF não admite, em nenhuma hipótese, sessão fora da sede ordinária do Senado com finalidade comemorativa, conforme o art. 1º.
Questão 2

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Em termos regimentais, a sede ordinária do Senado

Federal é o Palácio do Congresso Nacional, em Brasília.
Certo.
Como consta nos termos do art. 1º, caput, do RISF.
Questão 3

(QUESTÃO INÉDITA/2020) A primeira sede histórica do Senado Federal foi o Pa-

lácio do Conde dos Arcos, no Rio de Janeiro, de onde foi transferido, em 1925, para o Palácio
do Jaburu, em Brasília, e, após, para a sua sede atual.
Errado.
Do Palácio do Conde d’Arcos o Senado Federal, em 1925, foi deslocado para o Palácio Monroe, também no Rio de Janeiro, somente vindo a ser transferido para Brasília em 1960, após a
fundação da nova Capital da República.
Questão 4

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Segundo o RISF, uma situação de guerra justifica a

transferência temporária da sede do Senado Federal para fora do Palácio do Congresso Nacional.
Errado.
Essa situação justifica a realização de sessões fora da sede, e não a transferência da sede,
que exige decreto legislativo do Congresso Nacional. RISF, art. 1º, parágrafo único.
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Questão 5

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O RISF autoriza a realização de sessão fora da sede

para homenagem e audiência pública.
Errado.
Segundo o parágrafo único do art. 1º, isso só pode ocorrer nos caso de guerras, calamidade
pública, comoção intestina ou ocorrência de situação que impeça o seu funcionamento na
sede regular.
Questão 6

(QUESTÃO INÉDITA/2020) A realização de sessão fora da sede exige requeri-

mento escrito formulado pela maioria absoluta do Senado Federal.
Certo.
Como está no parágrafo único do art. 1º.
Questão 7

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O local de realização de sessão fora da sede ordinária

do Senado Federal é decisão do Presidente do Senado Federal.
Errado.
O parágrafo único do art. 1º faz constar que a determinação é da Mesa.
Questão 8

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O requerimento para a realização de sessão fora da

sede deve ser fundamentado.
Certo.
A formulação escrita é necessária por conta da autoria qualificada pela maioria absoluta do
Senado. A fundamentação é impositiva por conta da necessidade de o pleito fundamentar-se
em uma das razões elencadas pelo parágrafo único do art. 1º.
Questão 9

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Da decisão da Mesa que indefira a realização de ses-

são fora da sede cabe recurso de um décimo do Senado ao Plenário, ouvida a CCJ.
Errado.
Não há previsão de recurso contra a decisão da Mesa nesse caso.
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EXERCÍCIOS 3
Questão 1

(QUESTÃO INÉDITA/2020) A posse não pode ocorrer durante sessão não deli-

berativa.
Questão 2

(QUESTÃO INÉDITA/2020) A posse, mesmo ocorrendo em recesso, no gabinete

da Presidência, qualifica-se como ato público.
Questão 3

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Antes da posse o senador empossando deve apre-

sentar à Mesa o diploma expedido pela Justiça Eleitoral.
Questão 4

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Nos termos do RISF, o diploma de senador eleito, expe-

dido pela Justiça Eleitoral, deve ser publicado no Diário Oficial da União antes da posse do eleito.
Questão 5

(QUESTÃO INÉDITA/2020) A apresentação do diploma de senador eleito só pode

ser feita pelo próprio diplomado.
Questão 6

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Tanto no caso de posse individual quanto no de grupo

de senadores, cada empossando deverá prestar, de forma integral, o compromisso de posse.
Questão 7

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Se a posse ocorrer durante o recesso parlamentar, é

dispensada a apresentação prévia do diploma de senador eleito.
Questão 8

(QUESTÃO INÉDITA/2020) A posse ocorrida perante o Presidente do Senado só

é permitida no caso de recesso parlamentar, e esse fato deve, por imposição regimental, ser
noticiado no Diário do Senado Federal.
Questão 9

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O senador eleito na eleição federal ordinária deve to-

mar posse no prazo de noventa dias, contados da expedição do diploma pela Justiça Eleitoral,
sendo possível a prorrogação desse prazo.
Questão 10

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Se o senador não tomar posse no prazo regimental,

original ou prorrogado, ocorrerá a renúncia tácita ao mandato.
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Questão 11

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Como regra, o requerimento de prorrogação do prazo

de posse de senador deve ser escrito, justificado e aprovado pela maioria simples do Plenário
do Senado.
Questão 12

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O prazo de posse de senador eleito na eleição federal

ordinária pode ser prorrogado por mais noventa dias.
Questão 13

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O requerimento de prorrogação do prazo de posse

deve, necessariamente, ser apresentado antes do término do prazo inicial regimentalmente
aberto para que o senador tome posse.
Questão 14

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Se o senador eleito na eleição federal ordinária não

tomar posse no prazo regimental, original ou prorrogado, considerar-se-á ter renunciado ao
mandato de forma tácita e será convocada nova eleição no Estado.
Questão 15

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O prazo de posse do primeiro suplente de senador,

quando convocado, é o mesmo que o RISF abre à posse do próprio senador.
Questão 16

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O prazo de posse de suplente de senador não é pror-

rogável.
Questão 17

(QUESTÃO INÉDITA/2020) No caso do primeiro suplente, os prazos de posse em

caso de vaga ou afastamento do senador eleito são os mesmos, e ambos são prorrogáveis.
Questão 18

(QUESTÃO INÉDITA/2020) A não ocorrência da posse do primeiro suplente, por

qualquer razão, leva à convocação do segundo suplente para a posse, e esta deverá acontecer
no prazo improrrogável de trinta dias, em qualquer hipótese.
Questão 19

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O suplente só precisa prestar o compromisso de pos-

se quando de sua primeira convocação, sendo, nas demais, apenas comunicada pelo Presidente a sua volta ao exercício do mandato.
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Questão 20

(QUESTÃO INÉDITA/2020) A renúncia tácita de suplente não impede futuras

convocações deste para posse, em substituição.
Questão 21

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Havendo requerimento de prorrogação do prazo de

posse e não sendo votado em tempo hábil, considerar-se-á concedida a prorrogação, independentemente de deliberação do Plenário.
Questão 22

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O nome parlamentar deve ser comunicado pelo sena-

dor ou por Suplente quando da posse, bem como a sua filiação partidária.
Questão 23

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Uma vez comunicado, não é mais possível a altera-

ção do nome parlamentar.
Questão 24

(QUESTÃO INÉDITA/2020) No caso de licença de senador, haverá convocação

de suplente independentemente do prazo desta.
Questão 25

(QUESTÃO INÉDITA/2020) No caso de afastamento de senador para assumir

cargo de Ministro de Estado, a convocação do primeiro suplente é imediata, independentemente do prazo da investidura no cargo executivo.
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GABARITO COMENTADO 3
Questão 1

(QUESTÃO INÉDITA/2020) A posse não pode ocorrer durante sessão não deli-

berativa.
Errado.
Nos termos do caput do art. 4º, a posse pode ocorrer em sessão preparatória, deliberativa ou
não deliberativa e, também, no período de recesso, no gabinete da Presidência.
Questão 2

(QUESTÃO INÉDITA/2020) A posse, mesmo ocorrendo em recesso, no gabinete

da Presidência, qualifica-se como ato público.
Certo.
Como consta no caput do art. 4º e no seu § 4º, este falando em “cerimônia pública”.
Questão 3

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Antes da posse o senador empossando deve apre-

sentar à Mesa o diploma expedido pela Justiça Eleitoral.
Certo.
É o teor do art. 4º, caput.
Questão 4

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Nos termos do RISF, o diploma de senador eleito, expe-

dido pela Justiça Eleitoral, deve ser publicado no Diário Oficial da União antes da posse do eleito.
Errado.
O caput do art. 4º determina a publicação no Diário do Senado Federal.
Questão 5

(QUESTÃO INÉDITA/2020) A apresentação do diploma de senador eleito só pode

ser feita pelo próprio diplomado.
Errado.
O § 1º do art. 4º permite a apresentação, também, pelo líder do partido respectivo ou por qualquer senador.
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Questão 6

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Tanto no caso de posse individual quanto no de grupo

de senadores, cada empossando deverá prestar, de forma integral, o compromisso de posse.
Errado.
No caso de posse grupal, o § 3º determina que apenas um pronunciará o compromisso integral, sendo que os demais apenas repetirão, quando chamados, “assim o prometo”.
Questão 7

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Se a posse ocorrer durante o recesso parlamentar, é

dispensada a apresentação prévia do diploma de senador eleito.
Errado.
M
 esmo nesse caso é necessária a apresentação do diploma, como determina o § 4º do art. 4º.
Questão 8

(QUESTÃO INÉDITA/2020) A posse ocorrida perante o Presidente do Senado só

é permitida no caso de recesso parlamentar, e esse fato deve, por imposição regimental, ser
noticiado no Diário do Senado Federal.
Certo.
É o que consta no § 4º do art. 4º.
Questão 9

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O senador eleito na eleição federal ordinária deve to-

mar posse no prazo de noventa dias, contados da expedição do diploma pela Justiça Eleitoral,
sendo possível a prorrogação desse prazo.
Errado.
O prazo, na forma do § 5º do art. 4º, é contado da data da instalação da SLO, em 2 de fevereiro.
O prazo só é contado da data da expedição do diploma no caso de eleição ao longo da legislatura, conforme o mesmo dispositivo.
Questão 10

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Se o senador não tomar posse no prazo regimental,

original ou prorrogado, ocorrerá a renúncia tácita ao mandato.
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Certo.
É o que se colhe da leitura do § 6º do art. 4º.
Questão 11

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Como regra, o requerimento de prorrogação do prazo

de posse de senador deve ser escrito, justificado e aprovado pela maioria simples do Plenário
do Senado.
Certo.
A única exceção à votação de Plenário consta no art. 6º, e decorre do fato de não ter sido
possível a votação. A justificação é impositiva por conta da exigência regimental de “motivo justificado”.
Questão 12

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O prazo de posse de senador eleito na eleição federal

ordinária pode ser prorrogado por mais noventa dias.
Errado.
A prorrogação possível é por mais 30 dias, na forma do § 5º do art. 4º.
Questão 13

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O requerimento de prorrogação do prazo de posse

deve, necessariamente, ser apresentado antes do término do prazo inicial regimentalmente
aberto para que o senador tome posse.
Certo.
Se o senador não tomar posse no prazo inicial, e, neste, não apresentar requerimento de prorrogação, ocorrerá a renúncia tácita.
Questão 14

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Se o senador eleito na eleição federal ordinária não

tomar posse no prazo regimental, original ou prorrogado, considerar-se-á ter renunciado ao
mandato de forma tácita e será convocada nova eleição no Estado.
Errado.
Nessa hipótese, segundo o art. 5º, será convocado para a posse o primeiro suplente.
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Questão 15

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O prazo de posse do primeiro suplente de senador,

quando convocado, é o mesmo que o RISF abre à posse do próprio senador.
Errado.
Como determina o art. 5º, o prazo é diferido para o caso de licença (30 dias, improrrogáveis),
e de vaga ou afastamento (60 dias prorrogáveis por mais 30 dias).
Questão 16

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O prazo de posse de suplente de senador não é

prorrogável.
Errado.
Apenas o prazo de posse do segundo suplente é improrrogável, como consta no art. 5º, § 1º.
Questão 17

(QUESTÃO INÉDITA/2020) No caso do primeiro suplente, os prazos de posse em

caso de vaga ou afastamento do senador eleito são os mesmos, e ambos são prorrogáveis.
Certo.
Como consta no art. 5º, e nos comentários à questão 53.
Questão 18

(QUESTÃO INÉDITA/2020) A não ocorrência da posse do primeiro suplente, por

qualquer razão, leva à convocação do segundo suplente para a posse, e esta deverá acontecer
no prazo improrrogável de trinta dias, em qualquer hipótese.
Certo.
Como consta no art. 5º, § 1º.
Questão 19

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O suplente só precisa prestar o compromisso de pos-

se quando de sua primeira convocação, sendo, nas demais, apenas comunicada pelo Presidente a sua volta ao exercício do mandato.
Certo.
Conforme o art. 5º, § 2º.
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Questão 20

(QUESTÃO INÉDITA/2020) A renúncia tácita de suplente não impede futuras

convocações deste para posse, em substituição.
Errado.
A renúncia tácita não é à convocação para determina posse, mas à condição de suplente.
Questão 21

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Havendo requerimento de prorrogação do prazo de

posse e não sendo votado em tempo hábil, considerar-se-á concedida a prorrogação, independentemente de deliberação do Plenário.
Certo.
Teor do art. 6º.
Questão 22

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O nome parlamentar deve ser comunicado pelo sena-

dor ou por Suplente quando da posse, bem como a sua filiação partidária.
Certo.
Determinação do art. 7º do RISF.
Questão 23

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Uma vez comunicado, não é mais possível a altera-

ção do nome parlamentar.
Errado.
O
 RISF admite a alteração no § 2º do art. 7º, a qual deverá feita por escrito à Mesa, a qualquer
momento ao longo do mandato, e passará a vigorar a partir da publicação no Diário do Senado.
Questão 24

(QUESTÃO INÉDITA/2020) No caso de licença de senador, haverá convocação

de suplente independentemente do prazo desta.
Errado.
Só haverá convocação se a licença for por prazo superior a 120 dias. Sendo o prazo inferior,
o mandato fica vago.
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Questão 25

(QUESTÃO INÉDITA/2020) No caso de afastamento de senador para assumir

cargo de Ministro de Estado, a convocação do primeiro suplente é imediata, independentemente do prazo da investidura no cargo executivo.
Certo.
Não há a exigência de prazo mínimo.
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EXERCÍCIOS 4
Questão 1

(QUESTÃO INÉDITA/2020) A legislatura e o término da quarta sessão legislativa

ordinária não ocorrem na mesma data.
Questão 2

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O Senado Federal somente realizará sessão extraordi-

nária no caso de convocação de sessão legislativa extraordinária, nos termos constitucionais.
Questão 3

(QUESTÃO INÉDITA/2020) As reuniões ordinárias do Plenário do Senado reali-

zam-se, às quartas-feiras, a partir das 14h.
Questão 4

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O término da legislatura produz o efeito de suspender

a contagem de prazo das Comissões.
Questão 5

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O encerramento da legislatura determina o encerra-

mento de funcionamento de todas as CPIs em funcionamento no Senado Federal, as quais
não poderão ser retomadas na legislatura seguinte.
Questão 6

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Pela regra, no RISF, o encerramento da legislatura, em

22 de dezembro, produz o arquivamento de todas as proposições em tramitação nessa data
e que não tenham tido, ainda, decisão.
Questão 7

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O encerramento da sessão legislativa ordinária sus-

pende a contagem dos prazos das Comissões do Senado, os quais, na SLO seguinte, serão
contados pelo saldo.
Questão 8

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Todas as comissões temporárias funcionando no Se-

nado Federal serão encerradas ao término da SLO se não houverem atingido seus objetivos.
Questão 9

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Nos termos do RISF, nos sessenta dias anteriores às

eleições “gerais”, o Senado Federal funcionará realizando apenas sessões não deliberativas.
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Questão 10

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O RISF determina que não serão consideradas as au-

sências de senadores às sessões, mesmo deliberativas, do Senado, nos sessenta dias anteriores às eleições gerais.
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GABARITO 4
1. C
2. E
3. E
4. E
5. C
6. E
7. C
8. E
9. E
10. C
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GABARITO COMENTADO 4
Questão 1

(QUESTÃO INÉDITA/2020) A legislatura e o término da quarta sessão legislativa

ordinária não ocorrem na mesma data.
Certo.
A quarta SLO se encerra no dia 22 de dezembro. A Legislatura, no dia 31 de janeiro seguinte.
Questão 2

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O Senado Federal somente realizará sessão extraordi-

nária no caso de convocação de sessão legislativa extraordinária, nos termos constitucionais.
Errado.
Como consta nos comentários à questão 11, qualquer sessão do Senado fora dos dias e/ou
horários regimentais é sessão extraordinária, como, por exemplo, na tarde de uma sexta feira
de abril.
Questão 3

(QUESTÃO INÉDITA/2020) As reuniões ordinárias do Plenário do Senado reali-

zam-se, às quartas-feiras, a partir das 14h.
Errado.
O Plenário não realiza reunião, mas sessão. Reuniões são eventos de órgãos fracionários do
Senado, como Comissões.
Questão 4

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O término da legislatura produz o efeito de suspender

a contagem de prazo das Comissões.
Errado.
Na forma do art. 118, § 3º, o término da legislatura interrompe o prazo das comissões, ou seja,
na legislatura seguinte, o prazo terá a sua contagem retomada desde o início.
Questão 5

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O encerramento da legislatura determina o encerra-

mento de funcionamento de todas as CPIs em funcionamento no Senado Federal, as quais
não poderão ser retomadas na legislatura seguinte.
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Certo.
Conforme o art. 76, § 4º, o fim da legislatura determina o término de todas as CPI do Senado.
Na legislatura seguinte, se persistir o interesse na investigação, deverá ser criada nova CPI, e
não restaurada a da legislatura finda.
Questão 6

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Pela regra, no RISF, o encerramento da legislatura, em

22 de dezembro, produz o arquivamento de todas as proposições em tramitação nessa data
e que não tenham tido, ainda, decisão.
Errado.
Efetivamente, o encerramento da legislatura produz, como regra, o arquivamento das proposições pendentes de decisão no Senado, como comando o art. 332, mas a legislatura se encerra
em 31 de janeiro, e não em 22 de dezembro.
Questão 7

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O encerramento da sessão legislativa ordinária sus-

pende a contagem dos prazos das Comissões do Senado, os quais, na SLO seguinte, serão
contados pelo saldo.
Certo.
Como consta no art. 118, § 3º.
Questão 8

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Todas as comissões temporárias funcionando no Se-

nado Federal serão encerradas ao término da SLO se não houverem atingido seus objetivos.
Errado.
As Comissões temporárias podem ser criadas por prazo (como uma CPI) ou por tarefa (como
a Comissão encarregada de examinar projeto de código). No primeiro caso, não cumprida a
sua finalidade, a comissão se encerra ao fim de seu prazo. No segundo, ao término da SLO,
conforme o art. 76, III.
Questão 9

(QUESTÃO INÉDITA/2020) Nos termos do RISF, nos sessenta dias anteriores às

eleições “gerais”, o Senado Federal funcionará realizando apenas sessões não deliberativas.
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Errado.
O parágrafo único do art. 2º apenas determina que, no período referido, o Senado funcionará
“de acordo com o disposto no Regimento Comum”.
Questão 10

(QUESTÃO INÉDITA/2020) O RISF determina que não serão consideradas as au-

sências de senadores às sessões, mesmo deliberativas, do Senado, nos sessenta dias anteriores às eleições gerais.
Certo.
Como consta no art. 38, parágrafo único.
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