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“As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras.” 

(Friedrich Nietzsche) 

  



 

 

Resumo 

 

Este trabalho analisa as alterações na tramitação das medidas provisórias e os motivos 

políticos e jurídicos que as ensejaram. O objetivo é complementar o estudo do instituto 

das medidas provisórias, fornecendo novas informações para entender os fatores que 

levaram às mudanças que desenharam o seu atual processo de tramitação. Para a 

realização da pesquisa, tornou-se necessário, a partir dos dados fornecidos por outros 

estudos e por entrevistas, recorrer aos discursos dos parlamentares, às questões de 

ordem relativas ao tema e às justificações e aos pareceres das proposições 

modificadoras. O texto inicia com conhecimentos preliminares, trazendo o conceito e a 

origem da medida provisória, apresentados pela literatura. Em seguida, aborda os 

regramentos de 1988 a 2001 e de 2001 a 2009, com suas tramitações e seus problemas 

respectivos. E, após isso, analisa as decisões que alteraram o processo de tramitação das 

medidas provisórias, examinando a Decisão Temer, a Decisão na ADI 4029, a Decisão 

Marco Maia e a Decisão Henrique Eduardo Alves. E, finalmente, traz um quadro 

comparativo entre os regramentos e as novas propostas de alteração da tramitação da 

medida provisória. O trabalho conlui que, apesar das diversas alterações na tramitação 

das medidas provisórias, ainda está longe de se chegar a um consenso sobre o processo 

ideal para este instituto.  

 

Palavras-Chave: Medida provisória, processo legislativo, EC 32/01, Decisão Temer, 

Decisão Marco Maia, ADI 4029, Decisão Henrique Eduardo Alves.  
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INTRODUÇÃO 
 

A Constituição Federal de 1988 foi o marco de uma nova era política para o 

Brasil. Com a sua promulgação, rompeu-se com um modelo de organização política 

centralizada e iniciou-se o processo democrático brasileiro. 

Dessa forma, instrumentos da atividade ditatorial e centralizadora do Estado, 

como a censura, a cassação dos mandatos de parlamentares, e a extinção dos partidos 

políticos deram lugar a um ambiente de tendências notadamente descentralizadoras e 

próprias de um Estado Democrático de Direito. 

O sufrágio universal, as previsões de plebiscito e referendo, como mecanismos 

de democracia semidireta, o habeas data e outros tantos institutos reforçaram o caráter 

democrático da Constituição Federal de 1988 e inauguraram um novo período político 

brasileiro. 

Em que pesem os avanços introduzidos na nova Constituição, foi inserido, por 

outro lado, um instrumento herdado do período autoritário, cujo antecessor era 

conhecido como decreto-lei, e incorporado ao novo ordenamento jurídico com outra 

roupagem. E, embora tenha havido grande divergência sobre a sua inserção na 

Constituição Federal durante os debates da Assembleia Nacional Constituinte, agora o 

antigo decreto-lei se transformara na medida provisória. 

Embora a aprovação desse novo instrumento tenha ocorrido em um ambiente de 

grande debate e divergência entre os constituintes, em outras palavras, a inserção das 

medidas provisórias não foi fruto de consenso, mas de dissensão, a consequência foi a 

extensão desse debate após a promulgação da Constituição, com o surgimento de 

inúmeras propostas de alteração da tramitação e do processo de deliberação desses 

instrumentos extraordinários. 

Desde 1988, muitas foram as alterações na tramitação das medidas provisórias. 

Algumas delas foram implementadas por meio de emenda à Constituição e outras por 

meio de resolução do Congresso Nacional, mecanismos mais apropriados para a 

modificação do processo legislativo. No entanto, decisões judiciais e questões de ordem 

também tiveram importante papel na modificação do seu processo de deliberação.  
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Muitos são os estudos que tratam de todas essas alterações. Entretanto, poucos 

pretendem demonstrar os motivos, sejam eles políticos ou jurídicos, que levaram à 

alteração na tramitação das medidas provisórias. E é exatamente essa busca que norteou 

a execução deste trabalho – entender não somente quais foram as mudanças ocorridas 

no seu processo de apreciação, mas, o mais importante, o porquê dessas mudanças. 

Logo, o objetivo deste trabalho é analisar os motivos políticos e jurídicos que ensejaram 

as alterações na tramitação das medidas provisórias. 

A metodologia utilizada consistiu em pesquisa bibliográfica nas áreas do 

conhecimento do Direito e da Ciência Política; em entrevista com o atual Secretário-

Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, Dr. Mozart Vianna de Paiva; e em pesquisa 

histórica junto às notas taquigráficas da Assembleia Nacional Constituinte, além da 

análise de pareceres e questões de ordem. 

Para buscar os motivos, foi necessário, inicialmente, beber dos conhecimentos 

de doutrinadores, como também recorrer aos dados fornecidos por pesquisas 

bibliográficas. A literatura na área de Direito Constitucional e da Ciência Política foram 

essenciais para captar onde deveriam ser buscadas as informações desejadas. 

Além da pesquisa bibliográfica, outro elemento norteador foi a entrevista, que 

possibilitou o acesso a informações que por algum motivo não estavam formalizadas na 

doutrina, auxiliando na obtenção de subsídios sobre os motivos políticos e jurídicos que 

ensejaram as mudanças na tramitação das medidas provisórias. 

Além disso, buscou-se fazer uma pesquisa histórica junto às notas taquigráficas 

disponíveis no sítio da Câmara dos Deputados, menos utilizadas pela doutrina e que 

contêm o espírito das mudanças implementadas, que contam a história das alterações 

das medidas provisórias. E toda essa fonte de preciosas informações estava nas notas 

taquigráficas das sessões e reuniões do Parlamento em que se discutia a sua tramitação. 

Além das notas taquigráficas, os pareceres e as questões de ordem mostraram 

com precisão o posicionamento do Parlamento, em diversos momentos, sobre o 

processo de deliberação desses instrumentos extraordinários. 

Com todas essas informações, foram utilizados os relatórios que traziam dados 

quantitativos sobre as medidas provisórias editadas, as designações de relatorias e as 

sessões sobrestadas por medida provisória, para ratificar as conclusões que se 
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delineavam, a partir do restante da pesquisa. Esses relatórios possuem como fonte o 

sitio do Planalto, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

Dessa forma, o presente trabalho foi dividido em três capítulos. No primeiro 

capítulo, para permitir melhor entendimento sobre a matéria e inserir o leitor nos 

conhecimentos essenciais sobre medida provisória, busca-se conceituar a espécie 

normativa, por meio da análise sistemática do dispositivo constitucional e do 

entendimento da doutrina sobre o que seja a medida provisória e fazer um registro 

histórico, que passa pela Constituição Italiana e chega ao Brasil com os decretos-leis e 

vai até o período da Assembleia Nacional Constituinte.  

No segundo capítulo, há duas subdivisões. A primeira subdivisão trata da 

tramitação de 1988 (quando houve a promulgação da Constituição Federal de 1988) até 

2001 (quando houve a primeira alteração substancial na tramitação das medidas, por 

meio da promulgação da Emenda à Constituição n. 32/01). Já a segunda subdivisão trata 

da tramitação de 2001 até 2009 (quando houve a Decisão do ex-Presidente Michel 

Temer, denominada Decisão Temer, que alterou sobremaneira o instituto do 

trancamento de pauta). Nas duas subdivisões, são apresentadas a tramitação que tomou 

forma, a partir da norma esculpida, e os problemas que foram gerados por essas 

alterações. 

No terceiro e mais importante capítulo, são analisadas as mudanças que 

ocorreram no âmbito das Casas Legislativas e do Poder Judiciário. A primeira mudança 

na tramitação ocorreu com a Decisão Temer, que restringiu a aplicação do trancamento 

de pauta e deu mais autonomia ao Parlamento ao decidir sobre a sua agenda e liberar em 

parte a Pauta para outras espécies normativas. Após essa decisão, que influiu na 

tramitação das medidas provisórias, houve a decisão do Supremo Tribunal Federal na 

ADI 4029, que tornou obrigatória a instalação da Comissão Mista prevista na 

Constituição Federal. Já a terceira modificação, que decorreu da segunda, diz respeito à 

Decisão do ex-Presidente Marco Maia, que aplicou o trancamento da pauta apenas 

quando da chegada da medida na Casa. No fim do terceiro capítulo, construiu-se um 

quadro comparativo ente os regimes de tramitação das medidas provisórias em cada 

período analisado e as novas propostas para alterar seu processo de deliberação. 
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CAPÍTULO 1 – CONCEITO E ORIGEM DA MEDIDA 

PROVISÓRIA 
 

1.1 Conceito  

Para iniciar um estudo acerca do instituto das medidas provisórias, inserido no 

ordenamento jurídico nacional e no processo de elaboração das normas, faz-se mister, 

inicialmente, desenvolver alguns conceitos que ajudarão em uma melhor elucidação do 

pensamento sobre o tema. 

A medida provisória está prevista, fundamentalmente, na Constituição Federal 

de 1988 (BRASIL, 1988a). No texto da Carta Magna, em seu artigo 62, há a expressa 

previsão de que: “Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá 

adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao 

Congresso Nacional.”.  

Nota-se, a partir do texto fundamental, que as medidas provisórias, desde o seu 

nascimento, já possuem o status de norma, pois a simples adoção já confere a ela um 

caráter cogente. Além disso, as medidas provisórias têm o condão de provocar o Poder 

Legislativo a iniciar o processo de sua conversão em lei, em stricto sensu. Percebe-se, a 

partir dessa previsão trazida pela Constituição, o caráter bivalente das medidas 

provisórias, que são, ao mesmo tempo, norma e impulsionadoras da formação de norma. 

Corroborando com esse pensamento, Mendes, Coelho e Branco (2009, p. 926) afirmam 

que “A medida provisória produz, ao ser editada, dois efeitos básicos: inova a ordem 

jurídica imediatamente, e provoca o Congresso Nacional a deliberar sobre o assunto.”  

A Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional n. 32/01 (BRASIL, 

1988b), ainda deixou a previsão de que, se as medidas provisórias não forem 

convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável por mais sessenta dias, 

perderão a eficácia desde a sua edição, devendo as relações jurídicas geradas por elas 

durante as suas vigências serem reguladas por decretos legislativos. Percebem-se, desse 

modo, o caráter de provisoriedade da medida provisória e a insegurança jurídica que ela 

é capaz de gerar em todo o sistema jurídico. 

Ao conceituar medida provisória, Mendes, Coelho e Branco (2009, p. 926) 

afirma que: 

Em resumo, as medidas provisórias são atos normativos primários, sob 

condição resolutiva, de caráter excepcional no quadro de separação dos 
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Poderes, e, no âmbito federal, apenas o Presidente da República conta o 

poder de editá-las. Ostentam nítida feição cautelar. Embora produzam o 

efeito de concitar o Congresso a deliberar sobre a necessidade de converter 

em norma certo trecho da realidade social, não se confundem com meros 

projetos de lei, uma vez que desde quando editadas já produzem efeitos de 

norma vinculante. 

 

Logo, são as medidas provisórias atos normativos primários, pois dispõem sobre 

condutas que devem ser observadas por todos e derivam da própria norma 

constitucional. Em outras palavras, é da Constituição Federal que retiram sua força.  

São de caráter excepcional no quadro da separação de Poderes, pois, em regra, 

cabe ao Poder Legislativo a elaboração das normas, em atendimento à Teoria da 

Separação de Poderes, em que as atividades de Estado devem ser realizadas por Poderes 

distintos, com observância da função típica de cada um deles. Dessa forma, o Poder 

Executivo possui a função típica de executar as políticas públicas e administrar a 

máquina do Estado. Já ao Poder Judiciário cabe a função típica de tutelar os litígios 

surgidos. E, finalmente, ao Poder Legislativo cabem as funções típicas de legislar, ou 

seja, definir as normas que conduzirão as condutas dos homens, e de fiscalizar as 

contas, as finanças e os orçamentos do Estado. Não se pode dizer, contudo, que cada um 

dos Poderes não realiza outras funções, mas de forma atípica, sem que sejam o cerne de 

sua existência.  

Cabe ao Presidente da República editá-las porque foi um poder atribuído a uma 

única pessoa, qual seja, o Chefe do Poder Executivo. Desse modo, por mais que os 

Ministros de Estado sejam os responsáveis pela formulação da Exposição de Motivos 

que acompanha o texto da Medida Provisória e que o Ministro da Casa Civil seja o 

responsável pelo texto final desse instrumento normativo, somente ao Presidente da 

República pertence a prerrogativa de editá-las.  

Segundo Mendes, Coelho e Branco (2009), a nítida feição cautelar que possui 

está intimamente ligada a um dos pressupostos para a sua edição – a urgência. Dessa 

forma, para haver a edição de medida provisória deve estar claro o caráter de urgência, 

até mesmo pelo fato de que desde a publicação a medida provisória já entra em vigor. 

Assim, como para todas as ações cautelares, o periculum in mora deve rondar a atuação 

legiferante e tornar-se um verdadeiro indutor da edição de medida tão excepcional. 

Essa dicotomia entre a norma per si e a norma a ser formada, esposada no 

instituto das medidas provisórias, possui justificativas que habitam tanto no campo 
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político, quanto no campo jurídico. A análise, para tornar mais clarividente o instituto, 

deve ser realizada por partes, tratando-se, primeiramente, da necessidade de um 

instrumento à disposição do Poder Executivo que, de imediato, já tenha o condão de 

produzir todos os seus efeitos, e, posteriormente, da necessidade de que esse 

instrumento passe por um processo de aperfeiçoamento e legitimação, consubstanciado 

pelo processo de conversão em lei, realizado pelo Poder legitimamente posto para tal 

função, qual seja, o Poder Legislativo (MENDES, COELHO E BRANCO, 2009). 

Em um mundo globalizado, com alterações constantes, como ocorre na 

atualidade, a governança está diretamente relacionada com a capacidade de o Poder 

Executivo, detentor da função precípua de administrar e implantar políticas públicas, de 

responder às demandas, prontamente e de modo eficaz. Dessa forma, a medida 

provisória, pela maneira efetiva e ágil que adentra o ordenamento jurídico, mostra-se 

como o instrumento próprio para responder essas situações inesperadas e urgentes. Com 

esses argumentos é que defensores da medida provisória conseguiram a sua inclusão e 

manutenção no texto constitucional. 

Em que pesem as críticas de políticos, juristas e doutrinadores, a medida 

provisória se tornou o instrumento capaz de atender às demandas da sociedade, em 

prazo hábil, tendo em vista que o processo legislativo ordinário pode se tornar moroso e 

nem sempre vir a responder a contento as necessidades da sociedade. Tal fato tem sido 

nominado como Falência do Parlamento (FERREIRA FILHO, 2009).  

Para Ferreira Filho (2009), os Parlamentos não conseguem suprir as 

necessidades relativas à legislação dos Estados contemporâneos. O Poder Legislativo 

não consegue a tempo e a hora elaborar as leis reclamadas pelo governo e pelos grupos 

de pressão. As normas que usualmente estão na pauta de trabalho acabam se 

prolongando e dando oportunidade a manobras e retardamento. E esse atraso acaba 

sendo visto, pelo povo, como reflexo de um discurso do próprio governo, como o 

motivo pelo qual os males da sociedade não são aliviados. 

Dessa forma, para os defensores mais radicais da Teoria da Separação de 

Poderes, na forma como foi proposta por Montesquieu, a medida provisória seria a 

mácula de seu sistema. Ela seria a personificação da ingerência de um poder sobre o 

outro. 
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1.2 Origem 

As medidas provisórias possuem sua origem no instituto do decreto-lei. Ambos, 

por sua vez, remontam ao sistema jurídico italiano (CLÈVE, 2010).  

A partir da unificação da Itália até a Constituição de 1947 (ITÁLIA, 1947), o 

país possuía como Carta Fundamental o Estatuto Albertino, de 1848 (ITÁLIA, 1848), 

que era uma Constituição flexível. Apesar de não haver a expressa previsão do instituto 

das medidas provisórias, em algumas situações excepcionais e de emergência, o 

Governo editava decretos que já possuíam força de lei e, somente após a entrada em 

vigor no ordenamento jurídico, eram submetidos ao crivo do Parlamento. Tal prática 

gerou muitas críticas por parte da doutrina e da jurisprudência (CLÈVE, 2010). 

Ainda segundo o autor (CLÈVE, 2010), após a Primeira Guerra Mundial, as 

necessidades faziam-se patentes, tendo em vista os gravíssimos problemas sociais e 

econômicos, e clamavam por resoluções rápidas e efetivas. Desse modo, a Lei 100, de 

31 de janeiro de 1926 (ITÁLIA, 1926), com status constitucional, tornou expressa a 

possibilidade de o Governo poder editar decretos-leis, quando se fizesse absoluta e 

urgente a necessidade de tal medida. O seu artigo 3º
1
 dispunha que com um decreto real, 

após a deliberação do Conselho de Ministros, seria possível editar norma com força de 

lei em casos extraordinários, em que razões de urgência e de absoluta necessidade assim 

o exigissem. Afirma ainda que a avaliação da necessidade e da urgência não pode ser 

objeto de outras verificações, a não ser a vontade política do Parlamento. O artigo ainda 

prevê que o decreto será publicado no veículo Oficial e será dado o conhecimento de 

sua edição de imediato ao Parlamento para a sua conversão em lei. E sua tramitação é 

considerada como em regime de urgência (Tradução livre). 

                                                 
1
 Con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono emanarsi norme aventi 

forza di legge: 

 quando il Governo sia a ciò delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione; 

 nei casi straordinari, nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano. Il giudizio 

sulla necessità e sull'urgenza non è soggetto ad altro controlli che a quello politico del Parlamento. 

Nei casi indicati nel numero 20 del precedente comma il decreto Reale deve essere munito della clausola 

della presentazione al Parlamento per la conversione in legge, ed essere, a pena di decadenza, presentato, 

agli effetti della conversione stessi, ad una delle due Camere, non oltre la terza seduta dopo la sua 

pubblicazione. 

Della presentazione viene data immediata notizia nella Gazzetta Ufficiale. 

Il disegno di legge per la conversione del decreto in legge è considerato di urgenza. 

In caso di chiusura della sessione, all'apertura della nuova saessione, il disegno di legge per la 

conversione si ritiene ripresentato dinanzi alla Camera, presso cui era pendente per l'esame. Quando una 

delle due Camere approvi il disegno di legge, il suo presidente lo trasmette, entro . cinque giorni, alla 

Presidenza dell'altra Camera, questa trasmissione vale come presentazione del disegno stesso. 
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Após essa previsão, concedida pela Lei 100, de 31 de janeiro de 1926 (ITÁLIA, 

1926), para legitimar o uso dos decretos-lei, a Lei 129, de 19 de janeiro de 1939 

(ITÁLIA, 1939), restringiu sua aplicação e destinou-a para medidas urgentes relativas 

às áreas financeiras e tributárias e aos estados de guerra. 

Durante a elaboração da Constituição de 1947 (ITÁLIA, 1947), segundo Clève 

(2010), após uma longa discussão sobre as razões para suprimir ou não os decretos-leis 

para situações emergenciais, os constituintes chegaram à conclusão que seria melhor 

fazer a previsão desse instrumento e já impor-lhe limitações e requisitos. Concluíram 

que, caso os decretos-lei não fossem previstos ou proibidos pelo texto constitucional, 

como havia acontecido no Estatuto Albertino, corria-se o risco de, posteriormente, haver 

casos de necessidades urgentes que clamariam pela edição desses decretos. No entanto, 

sem fazer a previsão na Constituição, não haveria a possibilidade de restringir e impor 

limites a essa edição. Preferiu-se, portanto, possibilitar o uso desse mecanismo, mas 

impor limites a sua utilização. 

Com isso, as medidas provisórias foram incorporadas à nova Constituição 

italiana, na forma de decretos-leis, e previstas no artigo 77 (ITÁLIA, 1947), que dispõe 

que o Governo não poderia, sem delegação das casas, editar decretos com força de lei 

ordinária. No entanto, quando, em casos extraordinários de necessidade e urgência, 

poder-se-ia adotar, sob sua responsabilidade, medida provisória, com força de lei, 

devendo no mesmo dia encaminhá-la para as Casas Legislativas que, mesmo se 

dissolvidas, deveriam ser especialmente convocadas a reunir-se dentro de cinco dias. Os 

decretos perderiam os seus efeitos desde o início, se não fossem convertidos em lei no 

prazo de 60 dias a partir de sua publicação. Nesses casos, as Casas poderiam, no 

entanto, regular as relações jurídicas decorrentes desses decretos não convertidos, por 

meio de lei2 (Tradução livre). 

Não obstante o sistema de governo adotado no Brasil, durante a República, ter 

sido quase sempre o presidencialista, com a exceção do período compreendido entre 

                                                 
2
 Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di 

legge ordinaria.  

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, 

provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle 

Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni .  

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro 

pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei 

decreti non convertiti 
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1961 e 1963, quando foi adotado o parlamentarismo, as medidas provisórias foram 

transplantadas do sistema italiano para o sistema brasileiro, sem se preocupar, contudo, 

com as aberrações que poderiam advir das diferenças de cada governo. 

Para Dantas (2008),  

[...] a diretriz que vinha norteando os trabalhos no sentido de uma forma de 

governo parlamentarista, repentinamente cedeu lugar a um presidencialismo 

manco; os vícios do passado permaneceram, comprometendo, desta forma, 

toda uma luta em defesa da Democracia e da Legalidade, por sinal, elementos 

elevados à categoria de Princípios Fundamentais da Constituição [...] 

O decreto-lei teve sua primeira incursão no ordenamento jurídico durante o 

período ditatorial, com a Constituição apelidada de Polaca. Durante quase todo o 

período de Ditadura Militar, o decreto-lei foi a forma de legislar, reforçando a 

centralização do Poder Executivo e, praticamente, aniquilando os poderes reservados ao 

Poder Legislativo.  

Para Pires (2008), o Decreto-Lei, veículo excepcional de legislação 

governamental, representou o mais característico instrumento de exercício do poder de 

regime de exceção. Esse veículo, surgido pela primeira vez na Constituição de 1937, 

durante a “Era Vargas”, consubstanciou, nos momentos de Parlamento fechado, a única 

forma de legislar.   

Na análise de Mendes, Coelho e Branco (2009), confirmando a afirmação de 

Pires (2008), o decreto-lei, sucedido pela medida provisória, foi previsto pelo diploma 

constitucional de 1937 (BRASIL, 1937). Nesse, esse veículo seria usado, mediante 

autorização do Parlamento ou durante períodos de recesso ou dissolução da Câmara dos 

Deputados. No entanto, como foram raras as vezes em que o Parlamento se reuniu no 

período da Ditadura Militar, o uso do Decreto-Lei foi absoluto. 

Para Mendes, Coelho e Branco (2009), a Polaca, como ficou conhecida a 

Constituição de 1937 (BRASIL, 1937), trouxe em seu artigo 14 a determinação que 

daria amplos poderes legislativos ao Presidente da República e que daria origem, quase 

cinquenta anos depois, às medidas provisórias. Dispõe, então, o texto da Carta de 1937: 

Art. 14. O Presidente da República, observadas as disposições constitucionais 

e nos limites das respectivas dotações orçamentárias, poderá expedir 

livremente decretos-leis sobre a organização do Governo e da Administração 

federal, o comando supremo e a organização das forças armadas. 
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Durante o período compreendido entre a Constituição de 1937 e a Constituição 

de 1946, ou seja, durante nove anos, 9.914 decretos-leis foram editados, ou seja, mais 

de mil decretos-leis editados por ano. 
3
 

Apesar de a Constituição de 1946 (BRASIL, 1946) ter abolido o decreto-lei de 

sua redação e ter eliminado qualquer forma de delegação de poderes, primando por um 

regime de características democráticas, ainda assim, permanecia a interferência do 

Poder Executivo no campo de atuação legislativa. Durante o período de vigência da 

Constituição de 1946, os atos regulamentares configuravam o instrumento utilizado pelo 

Poder Executivo para regular as relações advindas como consequência do 

desenvolvimento do pós-guerra (MENDES, COELHO E BRANCO, 2009). 

Novamente, em 1964, com a nova Carta, em um regime de governo 

extremamente autoritário, houve a previsão dos decretos-leis. Os limites de atuação do 

decreto-lei foram expandidos com o Ato Institucional nº 2, de 1965 (BRASIL, 1965), 

que previa a possibilidade de utilizar esse instrumento para matérias sobre segurança 

nacional. E, posteriormente, o Ato Institucional nº 4, de 1966 (BRASIL, 1966), que o 

previa para matérias financeiras e administrativas. 

Com o fim do período ditatorial e com a convocação de uma nova Assembleia 

Constituinte, as discussões acerca da adoção de um instrumento normativo que pudesse 

dar respostas rápidas aos problemas advindos da vida moderna giravam em torno do 

fato de que as medidas provisórias seriam ou não uma herança do período ditatorial. 

Durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, Nelson Jobim (1988) 

defendeu o instituto das medidas provisórias, usando o seguinte argumento: 

[...] não há uma renúncia, absolutamente, da capacidade legislativa desta 

Casa. O que há, realmente, efetivamente, é algo que não podemos controlar, é 

a circunstância de que situações emergenciais e de extrema gravidade se 

ponham e exijam intervenção do Estado de imediato, e esta intervenção se 

dará pelo Executivo, que, graças a Deus, será um Executivo parlamentarista 

[...] Srs. Constituintes, não estamos tratando de Decreto-Lei, estamos 

tratando de algo moderno, algo absolutamente moderno, que corresponde 

àquilo que a sociedade conhece, a necessidade da intervenção expedita e 

rápida do Estado em situações emergenciais e de grande gravidade absoluta. 

E esta Casa vigiará de forma absoluta, e com toda a sua força legislativa, 

qualquer excesso que venha a ser praticado.   
 

                                                 
3
 Informação retirada do site http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-1/decretos-leis/1937-a-

1946 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-1/decretos-leis/1937-a-1946
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-1/decretos-leis/1937-a-1946
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No mesmo sentido se dirigia o discurso do Deputado Bernardo Cabral 

(CABRAL, 1988), Relator-Geral da Assembleia Nacional Constituinte, que 

argumentava: 

Ora, Sr. Presidente, o que se está fazendo aqui é aquilo que se fez nos países 

adiantados recentemente. Por exemplo, na Bélgica essa medida é chamada 

arrettê du roi; na França, como sabe muito bem V. Ex', Sr. Presidente, é 

ordenance, na Inglaterra, são as mensagens com encaminhamento de diploma 

legal ao Parlamento; e na Itália, como ressaltou o Constituinte Nelson Jobim, 

decretos com força de lei. Ora, Sr. Presidente, e aqui presto uma homenagem 

ao nosso Presidente, que é um ex-professo, portanto, conhece muito bem o 

que se quer aqui é ex tunc, é a retroação. A partir de quando, Sr. Presidente? 

Este é o problema. Se não for convertido em lei no prazo de trinta dias - é o 

que diz a redação do parágrafo único - a partir de sua publicação, perderá 

toda sua eficácia. E por que perde a eficácia, Sr Presidente? Porque o 

Congresso Nacional, se aprovar as medidas requeridas irá disciplinar relações 

jurídicas delas decorrentes. Isto quer dizer que esta medida tem como fonte 

principal - chamaria a atenção de V.Ex' para este aspecto - a necessidade de a 

lei acompanhar a velocidade dos fatos sociais. Não é possível que um 

Parlamento se distancie de um fato social sem que entregue a quem governa 

medidas de urgência e de relevância como esta.  

 

Já para os constituintes que abominavam o uso das medidas provisórias, elas 

nada mais eram do que o decreto-lei repaginado, com outra roupagem, com todo o seu 

revestimento autoritário e ditatorial. Para esses parlamentares, haveria um risco muito 

grande à democracia, caso esse instrumento herdado do período ditatorial fosse 

absolvido pela nova Carta Fundamental, que pregava ser o marco de um novo regime 

democrático. 

Nesse sentido, o Deputado Adílson Motta (MOTTA, 1988) argumentou o 

seguinte: 

Se fosse perquirir as razões que, ao longo dos últimos anos, levaram esta 

Casa ao total descrédito, certamente alinharia entre as principais, se não a 

singularizasse, o uso abusivo do instrumento de exceção que é o Decreto-Lei. 

O que é um Decreto-Lei? Decreto-Lei é um ato com força de lei editado pelo 

Presidente da República e homologado pelo Congresso Nacional. Pois bem, 

se dou esta definição é para que não paire qualquer dúvida de que o texto, 

que está sendo proposto, o texto-base, reintroduz na Constituição brasileira a 

figura do Decreto-Lei. 

 

Também seguia essa linha de raciocínio o Deputado Michel Temer (TEMER, 

1988), que utilizou os seguintes argumentos: 

Peço encarecidamente a atenção dos Membros do Poder Legislativo 

brasileiro, porque o que está em pauta é a possibilidade de um Legislativo 

retomar a sua função da Constituição de 1946 e legislar amplamente ou ao 

contrário, se mantivermos as chamadas medidas provisórias, a incapacitação 

de um Legislativo brasileiro legislar na sua plenitude. 
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Quero demonstrar, Srs. Constituintes, que a chamada medida provisória é um 

nome novo que se deu a uma coisa velha, demonstrarei, em brevíssimas 

palavras, que a medida provisória é tal e qual o decreto-lei e, com um 

agravante, porque, se é verdade, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, que, 

diversamente do decreto-lei, a medida provisória, se não for aprovada pelo 

Congresso Nacional, considera-se ineficaz, a verdade é que, no atual sistema, 

o decreto-lei só pode versar três matérias determinadas: segurança nacional, 

finanças públicas e normas tributárias. A chamada medida provisória, com as 

mesmas características do decreto-lei, pode versar sobre toda e qualquer 

matéria. Digo que o Legislativo abrirá ou não mão da sua prerrogativa de 

legislar, porque, ao longo do período chamado revolucionário, foram editados 

2.420 decretos-leis, sendo que a grande maioria não foi examinada pelo 

Congresso Nacional. Portanto, não houve nenhuma apreciação, ao passo que 

o Legislativo, nesse mesmo período, legislou, ordinariamente, por meio de 

2.900 leis. Legislou tanto o Executivo, quanto o Legislativo. 

Ainda mais, Sr. Presidente: invoca-se aqui, o chamado decreto-lei italiano, 

que foi a inspiração deste dispositivo. Se fosse ele, eu, imediatamente, 

aderiria. Acontece que o decreto-lei da Itália é completamente diferente [...] 

Lá, sabem V.EX"', o sistema é parlamentarista [...] 

Ora, o que é responsabilidade no sistema constitucional? É a 

responsabilidade política. Então, se um Ministro encaminha uma medida 

provisória, toma uma medida provisória, é sob sua responsabilidade. E o que 

é, Srs. Constituintes, responsabilidade política no parlamentarismo? É a 

queda do Gabinete, é a queda do Primeiro Ministro, de modo que não é como 

aqui, em que o Primeiro-Ministro, se parlamentarismo, ou o Presidente, se 

presidencialista, encaminha o decreto-lei para apreciação do Congresso 

Nacional. Disse o eminente Constituinte Egídio Ferreira Lima: "O Congresso 

deve examinar em 30 dias". 

Acontece que sabemos qual é a jurisprudência desta Casa em matéria de 

decreto-lei: só se admite a contagem do prazo de 30 dias - e no presente 

momento de 60 dias - a contar da leitura do decreto-lei, não é do 

protocolamento do decreto-lei. Então, a esta altura, temos aqui decretos-leis, 

como teremos medidas provisórias no futuro, que vigorarão por um ano, por 

seis meses, por oito meses, até que a Mesa possa fazer a sua leitura. Lamento, 

Sr. Presidente, e não quero ser impróprio e alongar o meu período, lamento 

que matéria de tamanha relevância não possa ter aqui 15, 20, 30 minutos para 

um amplo debate, a fim de que possamos rejeitar, em nome da democracia e 

em nome da supremacia do Poder Legislativo, as chamadas medidas 

provisórias. 

   

Mesmo com embates calorosos entre grandes nomes da política brasileira, no 

Plenário da Assembleia Nacional Constituinte, a medida provisória foi elevada ao nível 

de norma constitucional e restou prevista no artigo 62 da Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988a), sem que apresentasse quase nenhum limite, seja material ou 

procedimental, à sua edição. A única limitação à edição de medidas provisórias 

consistia na obrigação de observação dos pressupostos de urgência e relevância, limites 

esses formais. 

Para Mendes, Coelho e Branco (2009, p. 925), “Os constituintes de 1988 

sentiram a necessidade de permitir ao Presidente da República a edição de medidas com 
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força de lei, para atender a necessidades urgentes e relevantes, garantindo, porém, a 

participação mais atuante do Legislativo. Conceberam a medida provisória”. 

Corroborando com o discurso do Constituinte Michel Temer, Dantas (2008), ao 

tratar sobre o instituto da medida provisória, sobre suas origens e sobre sistema de 

governo, demonstrou claramente essa conjunção entre os antigos decretos-leis e as 

“novas” medidas provisórias. Tal fato pode ser percebido quando o autor trouxe o 

argumento de que a Medida Provisória, sendo um caso típico de recepção legislativa, foi 

inserida no texto da Constituição de 1988 mais para poder retirar o termo “decreto-lei”, 

tão abolido por todos por trazer lembranças de um período ditatorial, do que para 

inovar, de fato, no ordenamento jurídico. Dessa forma, os constituintes originários 

foram buscar o instituto das Medidas Provisórias na Constituição Italiana de 1947 

(ITÁLIA, 1947). No entanto, desprezaram o fato de que o sistema de governo na Itália é 

parlamentarista, enquanto o no Brasil é o presidencialista. 

Para resumir o histórico das medidas provisórias em breves palavras, elas 

tiveram a sua origem nos decretos-lei amplamente utilizados no período de Ditadura 

Militar. Por sua vez, os decretos-lei tiveram sua origem remontada do ordenamento 

jurídico italiano. No entanto, a Itália tinha um sistema de governo parlamentarista, que 

não era o caso do Brasil, que quase sempre foi presidencialista. Como, então, inserir em 

um sistema presidencialista um instrumento normativo que traz em seu seio a relação 

entre os Poderes Executivo e Legislativo, mas que nasceu em berço parlamentarista? 

Clève (2010) argumenta que não há nenhum tipo de penalidade política ao Poder 

Executivo, além da própria rejeição da medida provisória, para os casos em que o Poder 

Legislativo se manifeste desfavoravelmente pela sua edição. No entanto, tendo em vista 

que compete única e exclusivamente ao Presidente da República, órgão unipessoal e não 

colegiado como o Governo no parlamentarismo, editar as medidas provisórias, ficam 

essas carentes de um debate prévio sobre as providências que serão adotadas. Sem a 

possibilidade de censura política e sem a realização de debates prévios, a atividade 

legislativa do Presidente da República, por meio de medidas provisórias, deverá 

encontrar limites ainda mais estreitos que aqueles encontrados na experiência italiana. 

Por isso, a excepcionalidade da edição de medidas provisórias deverá ser mais marcante 

que a da Itália.  



25 

 

 

 

Essa foi a trajetória que os decretos-leis e as medidas provisórias percorreram 

até a promulgação da nova Constituição Federal, em 1988, que veio trazer novos 

desafios para os legisladores, para o Poder Executivo e, principalmente, para a 

sociedade brasileira. 
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CAPÍTULO 2 – ANTES E DEPOIS DA EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO n. 32/2001 

 

2.1 A Medida Provisória de 1988 a 2001 

Durante o período compreendido entre 1988 e 2001, referente ao lapso temporal 

entre a promulgação da atual Constituição Federal e a entrada em vigor do novo 

regramento das medidas provisórias, a Emenda Constitucional n. 32/01 (BRASIL, 

1988b), foi possível observar como a vasta utilização desse instrumento legislativo 

excepcional impactou na produção legislativa e na relação de forças entre o Poder 

Executivo e o Legislativo. 

Faz-se mister, contudo, ilustrar os ambientes político e econômico que 

predominavam no país, antes de 1988, de forma a desenhar o pano de fundo que se 

tornou campo fértil para a edição de medidas provisórias pelo Poder Executivo. 

Pode-se perceber pelos discursos de Jobim (1988), Cabral (1988), Motta (1988) 

e Temer (1988) que, após um longo período de Ditadura Militar, com muitos momentos 

de Parlamento fechado, todos os instrumentos relacionados ao governo ditatorial foram 

execrados, a partir da abertura política e da redemocratização, inclusive os decretos-leis 

e, em consequência, as medidas provisórias, sucessoras daqueles atos normativos. 

Havia, contudo, até mesmo pelo momento de instabilidade e de incerteza quanto ao 

futuro do país, dúvidas em relação à governabilidade sem a utilização de um 

instrumento que tivesse as mesmas características do famigerado decreto-lei. Dessa 

forma, legitimou-se o uso das medidas provisórias para dar respostas às necessidades do 

povo brasileiro frente às demandas oriundas da abertura do país. 

A partir de uma análise sistemática do texto de Cunha (2012), pode-se inferir 

que, do ponto de vista da economia, uma observação importante em relação ao período 

reside no fato de que, no Brasil, havia uma enorme instabilidade nesse setor. No início 

dos anos 90, no Governo Sarney, a população brasileira experimentou os mais altos 

níveis de inflação e um enorme déficit público. Para conferir mais estabilidade à 

economia brasileira, surgiu o Plano Real, no Governo Itamar Franco, em 1994. Toda 

essa transição exigiu um mecanismo que permitisse ajustar, de forma célere e eficaz, as 

necessidades da economia a um cenário em constante alteração.  
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Além do mais, no cenário econômico mundial, as crises do Saquê, da Tequila e 

da Vodka – como ficaram conhecidas as crises econômicas do Japão, do México e da 

Rússia, respectivamente -, durante a década de 90, também demandavam respostas 

rápidas e a implantação de pacotes econômicos que permitissem suavizar os efeitos de 

crises de proporções globais (CUNHA, 2012). 

Desse modo, percebe-se que a medida provisória, nos moldes em que havia sido 

inserida no texto constitucional, prestava-se com louvor à árdua tarefa de governar um 

país em transição. A somatória de baixo custo político e de pronto atendimento das 

necessidades do Poder Executivo tornava a medida provisória o mais eficiente 

instrumento normativo à disposição do Presidente da República (CUNHA, 2012). 

 

2.1.1. Tramitação da Medida Provisória 

Após muita discussão e embates calorosos, o instituto das medidas provisórias 

foi inserido no ordenamento jurídico, pela Constituição Federal de 1988(BRASIL, 

1988a), com a seguinte previsão: 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá 

adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de 

imediato ao Congresso Nacional, que, estando em recesso, será convocado 

extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias. 

Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, 

se não forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua 

publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas 

delas decorrentes. 

 

Apesar de vários doutrinadores e parlamentares afirmarem que os decretos-leis e 

as medidas provisórias são institutos jurídicos semelhantes, algumas diferenças podem 

ser pontuadas. 

Caso o decreto-lei não fosse apreciado no prazo de sessenta dias, ele seria 

considerado como aprovado tacitamente. Já as medidas provisórias deveriam ser 

deliberadas pelo Parlamento no prazo de 30 dias. Findo esse prazo sem deliberação, a 

medida provisória perderia a eficácia e não produziria mais efeitos. 

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 295 – 3 – DF (BRASIL, 1990c), o 

Ministro Relator Paulo Brossard assenta algumas diferenças entre o decreto-lei e as 

medidas provisórias, no texto original da Constituição Federal. Entre essas diferenças, 

cabe destacar: 
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[...] 8. Com efeito, editado o Decreto-Lei, entrava ele imediatamente em 

vigor, e devia ser apreciado em 60 dias de sua edição pelo Congresso 

Nacional, que não podia alterá-lo nem para eliminar uma vírgula descabida 

ou corrigir uma regência; o decurso do prazo sem apreciação importava em 

aprovação presumida; era a chamada aprovação tácita, Carta de 67, artigo 58, 

parágrafo único, Carta de 69, artigo 55, §1º. 

9. Com a Medida Provisória, que também entra em vigor desde a sua 

publicação, ocorre o contrário, na medida em que o Congresso pode alterá-la 

ou aprová-la em parte, que é uma forma de alteração, e se não aprová-la em 

30 dias, quer dizer, se não convertê-la em lei, o decurso do prazo valerá como 

rejeição, pois ela caduca, perdendo a eficácia, retrospectivamente, desde sua 

edição. É o que preceitua a Constituição, artigo 62, parágrafo único. [...] 

13. No regime anterior, o decurso de prazo era a favor do Executivo; no 

atual, é a favor do Legislativo. Aquele tempo valia como aprovação; hoje 

importa em rejeição, pois, não convertida em lei em 30 dias, perde a eficácia 

ex tunc. 

Enquanto o decreto-lei exigia como pressupostos formais à sua edição a 

urgência ou o interesse público relevante, a medida provisória requer os dois 

pressupostos simultaneamente, relevância e urgência. Enquanto o primeiro solicitava ou 

um dos requisitos ou outro, para a segunda ser editada é necessário que os dois 

pressupostos se encontrem presentes no momento da edição. 

Outra diferença marcante reside no fato de que o decreto-lei possuía limitações 

materiais, ou seja, não podia tratar sobre segurança nacional, finanças públicas 

(inclusive normas tributárias), criação de cargos públicos e fixação de vencimentos. No 

entanto, apesar de todo o temor dos instrumentos autoritários, a medida provisória, na 

redação original, podia tratar de qualquer assunto, desde que respeitasse as limitações 

formais.  

Além disso, havia a previsão constitucional que, caso o Congresso estivesse em 

recesso, este seria convocado extraordinariamente, gerando, consequentemente, parcelas 

indenizatórias aos congressistas pelo período adicional trabalhado. Esse fato gerava a 

indignação da população e maculava a impressão que a sociedade tinha do Parlamento. 

 Inicialmente, tornou-se necessário regulamentar a tramitação das medidas 

provisórias no âmbito das Casas Legislativas, já que sobre isso muito pouco dizia o 

texto constitucional. Foi aprovada e promulgada então a Resolução do Congresso 

Nacional n. 1, em 2 de maio de 1989 (BRASIL, 1989). 

No artigo 2º da Resolução do Congresso Nacional n. 1/89(BRASIL, 1989b) 

ficou disposto que deveria ser criada uma Comissão Mista de deputados e senadores que 

teria a incumbência de estudar e emitir parecer sobre a medida provisória. E, 
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posteriormente, em sessão conjunta, os congressistas deliberariam acerca do parecer da 

Comissão Mista. 

É importante destacar, inicialmente, que a Comissão Mista seria composta de 

acordo com a indicação das lideranças e teria que obedecer à proporcionalidade 

partidária verificada no Parlamento. Logo, a cada medida provisória, exigia-se a criação 

de mais um órgão na estrutura congressual. Pode-se inferir que as indicações, 

certamente, seriam feitas para atender os interesses dos partidos contemplados. Segundo 

Figueiredo e Limongi (1998), pode-se observar que em um presidencialismo de 

coalizão, com uma estrutura fisiologista e com a distribuição de incentivos, facilmente a 

Comissão Mista teria a mesma orientação do governo que, nesse caso, é controlador e 

controlado. 

Ao analisar a Resolução do Congresso Nacional n. 1/89 (BRASIL, 1989b) e o 

Regimento Comum do Congresso Nacional (BRASIL, 1970), pode-se observar que as 

normas estabeleciam um curto prazo para a tramitação das medidas provisórias, ou seja, 

ela teria 30 dias para a sua apreciação. Adita-se a isso o fato de que o calendário de 

trabalhos do Congresso Nacional não possui datas marcadas com certa regularidade, já 

que o Congresso Nacional somente se reúne com a convocação do Presidente desse 

órgão. Ou seja, é possível que no prazo de 30 dias o Congresso Nacional não consiga 

sequer se reunir para deliberar as matérias com o prazo fatal. 

Logo, decorre desse prazo escasso a justificativa para adotar a reedição das 

medidas provisórias. Após a promulgação da Constituição, quando a Medida Provisória 

n. 29, de 15 de janeiro de 1989(BRASIL, 1989c), perdeu o prazo sem ter sido 

convertida em lei e foi editada a Medida Provisória n. 39, de 15 de fevereiro de 

1989(BRASIL, 1989d), o Presidente da Mesa do Congresso Nacional, Senador Nelson 

Carneiro, designou uma Comissão Mista de deputados e senadores para emitir parecer 

sobre a constitucionalidade e a juridicidade da reedição de medida provisória que tenha 

perdido a eficácia. No parecer n. 1, de 1989, do Congresso Nacional(BRASIL, 1989e) – 

ANEXO C-, o relator, Deputado Nelson Jobim, apresentou a tese na qual existem casos 

em que a reedição é possível e outros em que não há essa possibilidade. 

Em seu parecer, o Relator opinou que há três formas de não conversão da 

medida provisória em lei. A primeira forma refere-se à ausência dos pressupostos para a 

sua edição – relevância e urgência – ou seja, quando a maioria do Congresso Nacional 
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decidir pela falta de, pelo menos, um dos pressupostos constitucionais. Nesse caso, 

segundo o parecer n. 1/89 (BRASIL, 1989e) – ANEXO C -,  

A inocorrência de relevância ou urgência, ou de ambas, no momento 

da edição de uma MP, não importa que tais requisitos não venham a ocorrer 

em um outro momento do tempo, quando, então, seria legítima a edição de 

uma outra medida, idêntica à primeira. [...] 

Portanto, para esta primeira hipótese, é de se admitir a edição de uma 

segunda MP, idêntica à primeira não convertida, desde que presentes os 

pressupostos constitucionais de relevância e urgência. 

 

A segunda forma de não conversão da medida provisória em lei é por 

discordância quanto à forma que a matéria foi tratada na MP. Nesse caso, há a rejeição 

quanto ao mérito e, dessa forma, não caberia uma reedição, já que o Parlamento já se 

posicionou contrariamente. Segundo o mesmo parecer (BRASIL, 1989): 

Neste caso, o Congresso Nacional responde positivamente quanto à 

ocorrência dos pressupostos de relevância e urgência e, no que diz com o 

conteúdo da MP, entende de não aprová-la, por discordar quanto ao 

tratamento normativo dado à matéria da medida provisória [...] 

Parece claro que sucessivas reedições de decretos-leis idênticos, que 

não lograram conversão de fundo, conduzem a uma crise política entre 

Governo e Parlamento que tem meios institucionalizados de solução no 

regime parlamentarista. Mas, o mesmo não se dá no regime presidencialista. 

Para a hipótese em exame, parece teoricamente possível que a reedição de 

MP idêntica possa se prolongar “ad infinitum”! 

Portanto, tudo está a recomendar que, na hipótese de não conversão 

por discordância de fundo, não seja admissível a reedição de MP de conteúdo 

idêntico.  

Não está abrangido por essa vedação o direito de o Governo editar 

outra MP, de conteúdo diverso da anterior, sobre a mesma matéria objeto 

dessa última.  

Há ainda a terceira forma de não conversão em lei da MP. Essa forma se dá pela 

omissão do Parlamento em apreciar a medida provisória que, devido ao lapso temporal, 

fatalmente perde a eficácia. Para o relator Nelson Jobim, nesses casos seria possível 

tanto a reedição quanto a não reedição. Tal escolha dependeria da forma como seria 

analisada a omissão. Caso essa omissão legislativa fosse encarada como uma decisão 

por não decidir, ou seja, como uma decisão pela rejeição tácita, não seria possível a 

reedição, já que os parlamentares já teriam se decidido sobre o tema. No entanto, caso a 

omissão fosse somente uma inação, não tendo sido o resultado de uma escolha em fazer 

ou não fazer, a reedição seria possível. O parecer (BRASIL, 1989) adverte ainda que a 

questão da escolha deveria ser decidida pela lei complementar prevista no parágrafo 

único do artigo 59 da Constituição Federal, pois caberia a ela dispor sobre a matéria. E 

acaba decidindo que: 
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Na ausência da lei complementar e diante da necessidade de tomada 

inadiável de uma decisão, entendemos, transitoriamente, até o advento da 

mencionada lei, pela admissão da reedição da medida, mesmo porque 

somente a lei complementar pode disciplinar o exercício de um direito 

subjetivo constitucional. 

Mais tarde, com a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 293, cujo relator foi o 

Ministro Celso de Mello (BRASIL, 1990b), o Supremo Tribunal Federal decidiu, assim 

como já havia se posicionado o Parlamento, por meio do parecer n. 1/89 do Congresso 

Nacional (BRASIL, 1989e) – ANEXO C -, ser inconstitucional a reedição de medida 

provisória rejeitada expressamente pelo Poder Legislativo. Posteriormente, com a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade n. 295(BRASIL, 1990c), cujo relator foi o Ministro 

Carlos Velloso, o entendimento da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados 

foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu ser possível a reedição da 

medida provisória que tenha perdido a eficácia por decurso do prazo de trinta dias. O 

Ministro Carlos Velloso deixou expresso o seguinte: 

Estas cogitações levam-me, por enquanto, ainda meditando sobre a questão, a 

entender que a medida provisória não rejeitada expressa e formalmente pelo 

Parlamento pode ser reeditada, mesmo porque – há pouco se mencionou – o 

que pode não ser urgente hoje poderá sê-lo daqui a 30 dias. Ademais – 

também isto se mencionou, aqui, com propriedade – impedir a reedição da 

medida provisória não rejeitada expressamente, seria consagrar ou legitimar, 

por exemplo, a obstrução. Bastaria que a votação da medida provisória fosse 

obstruída, para que ela não fosse convertida em lei. 

 

Em linhas gerais, a tramitação da medida provisória, em decorrência do texto 

original da Constituição Federal, do conteúdo da Resolução do Congresso Nacional n. 

1/89(BRASIL, 1989b) e dos entendimentos firmados pelo Parlamento e na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tomou os caminhos a seguir: a medida 

provisória era editada pelo Chefe do Poder Executivo e publicada no Diário Oficial da 

União, com força de lei. Nas 48 (quarenta e oito) horas que se seguissem à publicação, 

deveria ser designada uma Comissão Mista de 6 (seis) deputados e 6 (seis) senadores 

indicados pelas lideranças, observada a proporcionalidade partidária. Essa Comissão 

teria a incumbência de estudar a matéria e emitir parecer sobre a admissibilidade da 

medida provisória e das alterações propostas pelos parlamentares, tendo em vista os 

pressupostos formais de relevância e urgência, e sobre o mérito. No entanto, a decisão 

final quanto à matéria era sempre do Plenário do Congresso Nacional, que deveria se 

reunir em sessão conjunta para apreciá-la.  
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Como resultado da deliberação da medida provisória, seria possível a sua 

aprovação total, a sua aprovação com alterações propostas pelos parlamentares ou a 

rejeição. Como resultado da não deliberação da matéria no prazo de trinta dias, seria ela 

rejeitada tacitamente, podendo ocorrer, entretanto, a reedição. 

 

2.1.2 Problemas 

Após a promulgação da Constituição Federal, alguns problemas relativos às 

medidas provisórias foram se destacando na atuação legiferante e na estrutura da 

separação entre os Poderes. Entre esses problemas, é possível destacar quatro deles que 

geraram um maior debate sobre a legitimidade do uso desse instrumento de legislação 

que deveria ser excepcional, quais sejam: a falta de limites materiais expressos na 

Constituição Federal; o caráter indeterminado e discricionário dos pressupostos de 

relevância e urgência; o exíguo prazo para a deliberação da medida provisória; e o 

excesso de reedições desse instrumento normativo. 

2.1.2.1 Falta de limites materiais 

A ausência de limites materiais expressos na Constituição Federal sobre o 

alcance das medidas provisórias foi visto como um verdadeiro retrocesso no processo 

de redemocratização do país. Isso porque mesmo o famigerado decreto-lei não servia 

para adentrar no escopo material de todo e qualquer assunto. Os limites à atuação do 

decreto-lei possuíam expressa previsão no texto das Constituições anteriores. 

Já as medidas provisórias, em um texto mais que sucinto, não possuíam limites e 

poderiam, assim, tratar de qualquer matéria. A inexistência de limites não impedia, 

contudo, uma interpretação sistemática do dispositivo pela doutrina e jurisprudência. 

Matérias que exigiam um procedimento especial para serem aprovadas, como as 

matérias reservadas à lei complementar e as alterações da Constituição Federal, assim 

como as matérias de competência exclusiva da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal e do Congresso Nacional, não poderiam, por dedução lógica, serem afetadas por 

medida provisória.  

Nesse sentido, o Ministro Paulo Brossard, na ADI n. 295-3-DF (BRASIL, 

1990c), afirmou que: 

15. Também o âmbito de incidência de um e outra não é coincidente. 

Enquanto pela via do Decreto-Lei não se poderia legislar sobre determinadas 
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matérias, inexiste a mesma restrição em relação à medida provisória. Não 

quer isto dizer, contudo, que por medida provisória se possa dispor sobre 

todos os assuntos de competência da União. Não tem e não poderia ter essa 

largueza e amplitude. Assim, por exemplo, o que é reservado à lei 

complementar não pode ser regulado por medida provisória, pois se não é 

lícito haver delegação legislativa em matéria reservada à lei complementar, 

com dobradas razões não pode ser editada por medida provisória, 

Constituição, 68 § 1º, in fine, e 69.  

No mesmo sentido, o parlamentar Adylson Motta (1988), durante as discussões 

da Assembleia Nacional Constituinte, já alertava para a ausência de limitações materiais 

às medidas provisórias. O constituinte posicionava-se contrário às medidas provisórias 

com os seguintes argumentos: 

Sr. Presidente, por todas estas razões, encaminho contrariamente à 

permanência do decreto-lei no texto constitucional, dizendo ainda que, se nas 

Constituições anteriores havia o cuidado de se estabelecer limites para a sua 

edição, no atual texto nem sequer esse limite existe expressamente delineado.  

 

O Deputado Aloysio Nunes Ferreira (1999), durante a discussão da Proposta de 

Emenda à Constituição n. 472/A de 1997 (BRASIL, 1997a), que resultou na Emenda 

Constitucional n. 32/01 (BRASIL, 1988b), ressaltou a diferença entre o decreto-lei e a 

medida provisória, no que tange à discussão sobre os limites materiais: 

Ora, há quem diga que a emenda saiu pior do que o soneto. Todos se 

lembram de que os decretos-leis, bem ou mal, eram contidos por limites 

materiais. Havia temas que somente eles justificavam a edição de tais 

medidas: segurança nacional, administração pública, direito financeiro. 

A delimitação de um campo material, em que pese a amplitude que o 

conceito de segurança nacional adquiriu durante o regime militar, permitia – 

e permitiu – controle jurisdicional desse instrumento.  

Foi exatamente por esse motivo que várias matérias de relevância para a 

população brasileira foram normatizadas por meio de medidas provisórias. Tipificações 

penais foram criadas, planos econômicos foram implementados, como o confisco da 

poupança, durante o Governo Collor, e direitos civis foram alterados da noite para o dia. 

 

2.1.2.2 Caráter indeterminado e discricionário dos pressupostos de 

relevância e urgência 

Os pressupostos formais de relevância e urgência foram inseridos no texto 

constitucional com o objetivo de limitar a utilização, pelo Poder Executivo, das medidas 

provisórias aos casos em que fosse constatada a inviabilidade de se aguardar a 

tramitação legislativa devido ao periculum in mora e à relevância da matéria para a 

sociedade. 
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A análise desses pressupostos caberia, inicialmente, ao Presidente da República. 

Somente o Chefe do Executivo poderia impulsionar a tramitação da medida provisória, 

ao constatar que havendo necessidade de normatização estavam presentes os 

pressupostos constitucionais de relevância e urgência. 

Para o Ministro Celso de Mello, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 293 

-7/600 – DF (BRASIL, 1990b), a observância dos pressupostos é importante, tendo em 

vista que: 

O que justifica a edição dessa espécie normativa, com força de lei, em nosso 

direito constitucional [...] é a existência de um estado de necessidade, que 

impõe ao Poder Público a adoção imediata de providências de caráter 

legislativo, inalcançáveis segundo as regras ordinárias de legiferação, em 

face do próprio periculum in mora que fatalmente decorreria do atraso na 

concretização da prestação legislativa [...] 

A outorga constitucional, ao Presidente da República, desse poder de cautela, 

representa um meio juridicamente idôneo e apto a impedir, na esfera das 

atividades normativas estatais, a consumação do periculum in mora, e a 

tornar possível, em conseqüência, a útil e eficaz prestação legislativa pelo 

Estado. 

O que legitima o Chefe do Poder Executivo da União a antecipar-se, 

cautelarmente, ao processo legislativo ordinário, editando as medidas 

provisórias pertinentes, é, pois, o fundado receio, por ela exteriorizado, de 

que o retardamento da prestação legislativa cause grave lesão, de difícil 

reparação, ao interesse público. 

 

Atente-se que o recurso da medida provisória estaria, em uma escala de 

gravidade, em um dos pontos mais altos. Isso porque, caso a necessidade legislativa não 

fosse tão urgente, seria possível recorrer à solicitação de urgência constitucional para os 

projetos de iniciativa do Presidente da República, conforme as regras dos §§ 1º e 2º do 

artigo 64 da Constituição Federal (BRASIL, 1988a). 

Após a análise dos pressupostos formais pelo Poder Executivo e a decisão de 

que no caso concreto os pressupostos encontravam-se presentes, havia a edição da 

medida provisória e o início de sua tramitação no âmbito do Poder Legislativo. Caberia 

a este último, primeiro na Comissão Mista criada especialmente para emitir parecer 

sobre a matéria e depois no Plenário, ratificar o entendimento do Presidente da 

República e decidir se havia os pressupostos constitucionais ensejadores da edição da 

medida provisória. Caso o Parlamento deliberasse pela ausência de relevância ou de 

urgência, já que a ausência de apenas um deles seria fatal, a medida provisória estaria 

rejeitada. 
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Há, contudo, pelo menos dois problemas possíveis de se visualizar na utilização 

desses pressupostos constitucionais como única fonte de limitação à edição das medidas 

provisórias. 

O primeiro problema reside no fato de que, sendo a “urgência” e a “relevância” 

conceitos jurídicos indeterminados, torna-se extremamente difícil delimitar a sua 

abrangência, tendo em vista que habitam no campo da discricionariedade. Com isso, o 

que é urgente e relevante para o Chefe do Poder Executivo pode não o ser para os 

congressistas e para a sociedade. 

Tal dificuldade é tão real que o Poder Judiciário se recusou por muito tempo a 

analisar os pressupostos formais. Somente passou a fazer essa análise porque os 

excessos tornaram-se constantes, ao ponto de o Presidente da República editar medida 

provisória tratando de compra de carros oficiais.  

O segundo problema quanto aos pressupostos formais encontrava-se no fato de 

que, como a análise desses pressupostos, no âmbito do Congresso Nacional, era feita 

por uma Comissão Mista temporária, criada especialmente para tal fim, o julgamento 

passou a ser mais político e menos técnico. 

Para a constituição dessas Comissões Mistas, a Resolução n. 1/89 do Congresso 

Nacional (BRASIL, 1989b) dispôs que as lideranças partidárias indicariam, a cada nova 

medida provisória editada, parlamentares para a integrarem. Possibilitava-se, com esse 

fato, que se constituísse uma Comissão somente com parlamentares que tivessem 

interesses outros, seja por fazerem parte da base governista ou por incentivos 

decorrentes do fisiologismo, que não fossem a análise estritamente técnica dos 

pressupostos formais de relevância e urgência.  

Desse modo, os pressupostos formais, como foram inseridos no texto 

constitucional, transformaram-se em letra morta e deram ensejo a abusos com certa dose 

de legitimação. Quem poderá dizer o que, de fato, é relevante e urgente? 

 

2.1.2.3 Reedição das Medidas Provisórias 

A possibilidade de reedições ilimitadas das medidas provisórias talvez tenha 

sido o maior dos problemas. Isso porque, independentemente da discricionariedade na 

análise da urgência e da relevância e da falta de limites materiais, as reedições tornaram 

as medidas de provisórias em permanentes. 
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Pode-se perceber que, no início do período de vigência da norma constitucional 

original, sem as alterações na tramitação das medidas provisórias, tanto as edições 

quanto as reedições eram utilizadas com parcimônia. No entanto, com o passar do 

tempo, o número de reedições cresceu vertiginosamente, chegando a atingir o número 

de 2.712 reedições no ano de 2001 (ver Tabela 1). 

Tal possibilidade foi construída a partir da prática das Casas Legislativas e da 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, marcada pela decisão na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 295-3-DF (BRASIL, 1990c), que descaracterizou 

completamente o instituto. Para os críticos do instituto da medida provisória, foi nesse 

momento em que se concretizou a usurpação dos poderes conferidos ao Poder 

Legislativo. 

Do ponto de vista político, as reedições possibilitavam o exercício da 

experimentação. Ou seja, a cada nova reedição, faziam-se os ajustes necessários para 

modificar pontos em que não havia aprovação por parte do Congresso Nacional. O 

Senhor Mozart Vianna de Paiva (2013), atual Secretário-Geral da Mesa da Câmara dos 

Deputados, tendo ocupado esse cargo também entre 1991 e 2011, afirma que a 

possibilidade de tais experimentos, por meio das reedições com pequenas alterações das 

medidas provisórias, possibilitou os ajustes necessários aos planos econômicos, 

principalmente ao Plano Real. 

As reedições eram extremamente benéficas ao Poder Executivo. Elas permitiam 

que fossem acomodados nos textos das medidas provisórias, por meio de pequenas 

alterações, os anseios da coalizão. E imprimiam, ainda, ao processo decisório, uma 

determinada invisibilidade, já que pouquíssimas pessoas sabiam, de fato, o que havia 

sido alterado no texto original. 

Além do mais, no âmbito do Congresso Nacional, as reedições serviam para 

medir o grau de satisfação dos parlamentares da base governista. Agiam, desse modo, 

segundo Cunha (2012), citando Amorim Neto e Tafner, como mecanismos de “alarmes 

de incêndio” que eram acionados quando havia uma insatisfação, por parte da base 

governista, quanto às políticas implementadas pela medida provisória. Nesse caso, a 

reedição fazia os ajustes necessários para atender os interesses da base. 

Por outro lado, o Poder Legislativo era conivente com a prática da reedição, já 

que a legislação a cargo do Poder Executivo liberava a agenda do Congresso Nacional 
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para votar assuntos de seu interesse e, além do mais, tornava ainda maior o poder de 

barganha do Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo. 

Para Cunha (2012), após 1993, durante os Governos Itamar Franco e Fernando 

Henrique Cardoso, o problema das reedições de medidas provisórias, de modo 

desenfreado, tomou grandes proporções, já que muitas das medidas provisórias eram 

editadas e reeditadas para conferir estabilidade econômica ao Plano Real.  

Devido a todos esses problemas apresentados e, principalmente, em decorrência 

dos exageros e abusos, o clamor popular, a imprensa e os parlamentares passaram a 

exigir limites à edição e à tramitação das medidas provisórias. 

Pode-se perceber a larga utilização das medidas provisórias, seja pela edição ou 

pela reedição, conforme a Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Medidas Provisórias editadas e reeditadas, por ano – 1988/2001 

Ano Medidas Provisórias Medidas Provisórias 

Reeditadas 

1988 15 9 

1989 92 11 

1990 92 67 

1991 10 9 

1992 11 2 

1993 27 29 

1994 48 125 

1995 51 271 

1996 19 190 

1997 34 327 

1998 46 690 

1999 38 558 

2000 23 501 

2001 109 2712 

Total 615 5501 

Média Anual 43,92 392,92 

Fonte: BRASIL (2013) 

Nota: a Tabela foi construída tomando como base os dados constantes do sítio do Palácio do Planalto, em 

legislação, medidas provisórias, e ano a ano. Disponível em: 

<http://www2.planalto.gov.br/presidencia/legislacao.> Acesso em: junho, 2013. 

 

2.2 A Medida Provisória de 2001 a 2009 

Esse período que será analisado diz respeito ao lapso temporal entre a 

promulgação da Emenda Constitucional n. 32, de 2001(BRASIL, 1988b), e a Decisão 

do ex-Deputado e ex-Presidente da Câmara dos Deputados Michel Temer(BRASIL, 

http://www2.planalto.gov.br/presidencia/legislacao


38 

 

 

 

2009), quanto ao trancamento da pauta dos trabalhos legislativos, em decorrência de 

medida provisória não deliberada, em 2009. 

Foi exatamente nesse período que foi possível perceber os efeitos decorrentes 

das alterações no texto constitucional, advindas da Emenda Constitucional n. 

32/01(BRASIL, 1988b). Alguns problemas existentes no período anterior 

permaneceram, como a indeterminação dos pressupostos constitucionais de relevância e 

urgência; outros problemas foram sanados, como a questão das reedições das medidas 

provisórias de forma ilimitada; e outros problemas não previstos no momento da 

elaboração da Emenda Constitucional n. 32/01 surgiram a partir das alterações, como a 

questão do poder de agenda do Poder Executivo, em virtude do trancamento de pauta. 

Faz-se mister, contudo, fazer um breve histórico das Propostas de Emenda à 

Constituição (PEC) apresentadas que tinham por objeto a alteração no regramento da 

tramitação das medidas provisórias. 

 

2.2.1 Antecedentes da Emenda à Constituição n. 32/01 

A Emenda à Constituição n. 32/01 (BRASIL, 1988b) é originária de projeto de 

autoria do Senado Federal, PEC n. 1/95 naquela Casa (BRASIL, 1995a), que recebeu o 

número 472/97 (BRASIL, 1997a) na Câmara dos Deputados. 

No entanto, ela não foi a única a iniciar o debate sobre a necessidade de se 

alterar o regramento de edição e de tramitação de medidas provisórias.  

Na Câmara dos Deputados, foram apresentadas 6 (seis) propostas: PEC n. 2/95 

(BRASIL, 1995e), n. 8/95(BRASIL, 1995k), n. 13/95(BRASIL, 1995c), n. 

18/95(BRASIL, 1995d), n. 26/95(BRASIL, 1995g) e n. 52/95(BRASIL, 1995i), sendo 

que a PEC n. 8/95, a PEC n. 13/95, a PEC n. 18/95, a PEC n. 26/95 e a PEC n. 52/95 

foram apensadas à primeira, a PEC n. 2/95 que, por sua vez, foi apensada à PEC n. 

472/97(BRASIL, 1997a).  

Simultaneamente, tramitava no Senado Federal a PEC n. 1/95 (BRASIL, 1995a), 

de autoria dos senhores senadores, que tinha sido apresentada em 16 de fevereiro de 

1995. Tramitavam em conjunto com essa proposta as PEC n. 4/95 (BRASIL, 1995h), n. 

11/95 (BRASIL, 1995b), n. 20/95 (BRASIL, 1995f), n. 65/95 (BRASIL, 1995j) e n. 

7/97 (BRASIL, 1997b). A proposta principal foi aprovada, em 14 de maio de 1997, em 
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segundo turno no Plenário do Senado Federal, na forma do substitutivo do Senador 

Relator Josaphat Marinho. 

Com a aprovação no Senado Federal da PEC n. 1/95 (BRASIL, 1995a), esta foi 

encaminhada à Câmara dos Deputados e passou a tramitar como proposição principal, 

em face de disposição regimental - RICD, art. 143, II, “a”,(BRASIL, 1989) - que dá 

preferência, na tramitação, às proposições de autoria do Senado sobre as da Câmara, e 

tornou-se a PEC n. 472/97(BRASIL, 1997a). 

A PEC n. 2/95 (BRASIL, 1995e), de autoria do Deputado Roberto Magalhães e 

outros, estabelecia limites materiais ao instituto da medida provisória. Desse modo, 

previa a proposta de emenda à Constituição que as matérias passíveis de serem 

veiculadas por medidas provisórias seriam apenas sobre finanças e administração, 

moeda e câmbio, defesa territorial e defesa civil e calamidade pública. Previa ainda que 

não poderia ser editada medida provisória que autorize o Presidente da República, ou 

qualquer órgão do Poder Executivo, a praticar ato para o qual seja exigida autorização 

legislativa; que vise a detenção ou sequestro de poupança popular, ou de qualquer outro 

ativo financeiro; e que verse sobre matéria que exija lei complementar ou que seja de 

competência  exclusiva ou privativa do Congresso nacional ou de qualquer de suas 

Casas.  

Além das limitações materiais, autorizativas e proibitivas, caso não fossem 

aprovadas ou rejeitadas as medidas provisórias no prazo de 60 dias, elas perderiam a 

eficácia. No entanto, o Presidente da República poderia renovar a Medida Provisória 

uma só vez se não houvesse o pronunciamento do CN em 60 dias. A proposta de 

emenda à constituição poderia ser emendada, através de projeto de lei de conversão, que 

seria encaminhado ao Presidente da República para sanção ou veto. Além do mais, caso 

não fossem verificados os pressupostos de relevância e urgência, caberia ao Congresso 

Nacional determinar o arquivamento da proposta sem a análise do mérito. 

Na justificação, é ressaltada a falta de regulamentação para a edição de medidas 

provisórias no próprio texto constitucional, o que ensejou, inclusive, a retenção da 

poupança popular e de outros ativos financeiros durante o Governo Collor. Os autores 

ainda alertam para o fato de que, por várias vezes, tentou-se regulamentar as MPs por 

leis ordinárias e complementares, mas sempre correndo o risco de serem declaradas 

inconstitucionais, por se tratar de “matéria jurídica complexa”, qual seja, a restrição de 

poderes do Executivo pelo Legislativo. 
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Quanto às PEC´s n. 8/95 (BARSIL, 1995k) e n. 13/95 (BRASIL, 1995c), foram 

mais radicais ao dispor que, na verdade, era necessário extinguir a possibilidade de 

edição desses atos normativos excepcionais.  

Na justificação da PEC n. 8/95 (BRASIL, 1995k), o Deputado Alberto Goldman 

e outros alegam que: 

Instrumento de governo mais adequado aos sistemas 

parlamentaristas, onde a colaboração e interdependência entre os Poderes é 

marca fundamental, a figura da medida provisória tem sobrevivido entre nós 

como um corpo estranho dentro do sistema presidencialista, tornando 

frequentes os inúmeros abusos e distorções por parte de um Poder Executivo 

que a cada dia toma mais a si a tarefa de fazer as leis do País[…] 

Não vislumbramos argumento razoável para a manutenção no texto 

constitucional de instrumento dessa natureza[…] 

Todos sabemos que, quando há vontade política, tudo pode ser 

apreciado com a maior brevidade possível, nos moldes da maior “urgência 

urgentíssima”. Que se restitua, pois, ao Legislativo o poder de fazer leis e, 

quando for o caso, de apreciar matérias urgentes e relevantes na forma de 

projetos, não na de normas jurídicas já provisoriamente em vigor. 

Do mesmo modo, na PEC n. 13/95 (BRASIL, 1995c), os autores, Deputado 

Adylson Motta e outros,  argumentavam , em sua justificação, que as medidas 

provisórias eram sucedâneas dos decretos-leis, que haviam sido idealizadas para viger 

em um sistema parlamentarista de governo, como o da Itália, e não em meio ao 

presidencialismo. Dessa forma, afirmavam que: 

 No sistema presidencial brasileiro, com a política do clientelismo e 

com a notória má-vontade em negociar questões importantes com as 

lideranças do Congresso, pouco se vota e o Presidente legisla como quer por 

intermédio delas. 

Já a PEC n. 18/95 (BRASIL, 1995d) trazia uma novidade: a instituição de um 

limite quantitativo para a edição das medidas provisórias pelo Presidente da República. 

Pelo texto dessa emenda ao texto constitucional, só poderiam estar em vigência apenas 

cinco medidas provisórias ao mesmo tempo. Só poderia ser editada nova medida 

provisória caso alguma das cinco medidas provisórias já editadas fosse apreciada pelo 

Congresso Nacional. 
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Desse modo, na justificação da PEC n. 18/95(BRASIL, 1995d), os deputados 

autores trazem como solução para o excesso na edição desse instrumento normativo a 

seguinte proposta: 

 Diante desse quadro é que estamos propondo a fixação de um limite 

numérico para a edição de medidas provisórias, de molde a coibir a ação 

abusiva do Executivo e permitir ao Congresso a retomada de sua atividade 

normativa comum, via processo legislativo ordinário[…] 

 Seria uma forma razoável de se controlar essa atuação normativa 

especial do Poder Executivo, que com certeza seria obrigado a racionalizar 

melhor sua prerrogativa constitucional de editar medidas provisórias com 

força de lei. 

 De outra parte, o Congresso Nacional passaria a examinar, no 

máximo, cinco medidas provisórias de cada vez, podendo retomar suas 

atividades normais tão prejudicadas hoje pelo exagerado número de medidas 

editadas.  

A apresentação da PEC n. 26/95 é uma demonstração de que na Revisão da 

Constituição Federal, realizada em 1994, já havia a preocupação em relação aos rumos 

tomados pelas medidas provisórias. Tanto isso é verdade que o Deputado Nelson Jobim, 

durante a revisão constitucional, foi relator do parecer n. 15/94 (ANEXO B) - Revisão 

da Constituição Federal – e concluiu pela apresentação de uma proposta que vedava a 

edição indiscriminada de medidas provisórias com força de lei. O parecer não foi 

apreciado durante a Revisão Constitucional e o texto da proposta foi reapresentado na 

forma da PEC n. 26/95 (BRASIL, 1995g). 

O texto proposto pelo relator Deputado Nelson Jobim trazia limitações materiais 

e proibia a edição de medidas provisórias que tivessem como objeto matérias reservadas 

à lei complementar ou à competência exclusiva ou privativa da Câmara dos Deputados, 

do Senado Federal ou do Congresso Nacional. Proibia ainda a edição de MPs 

relacionadas à nacionalidade, cidadania, direitos políticos e eleitorais; direito penal; e 

planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.  

A PEC 472/97(BRASIL, 1997a) é de autoria do Senado Federal. Naquela Casa, 

recebeu o número 1/95(BRASIL, 1995a) e foi aprovada, em 2º turno, na forma do 

Substitutivo, em 14 de maio de 1997. Em maio de 1999, foi aprovada na Câmara dos 

Deputados, na forma da emenda aglutinativa substitutiva. Por essa razão, retornou ao 

Senado para nova deliberação. Essa nova deliberação decorreu do fato de que as 
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propostas de emenda à Constituição devem ter a concordância, em todos os termos, das 

duas Casas, não havendo Casa iniciadora e Casa revisora, mas uma equivalência entre 

as duas Casas. Dessa forma, uma PEC só se tornará uma Emenda à Constituição ao ser 

aprovada, do mesmo modo, pelas duas Casas – Câmara dos Deputados e Senado 

Federal. 

Assim, em uma segunda apreciação na Câmara dos Deputados, houve nova 

emenda aglutinativa, motivo pelo qual a PEC foi encaminhada novamente ao Senado 

para uma terceira apreciação, quando então foi aprovada definitivamente sem 

alterações. Ao retornar à Câmara dos Deputados, o substitutivo do Senado Federal foi 

aprovado com emendas, em agosto de 2001. E, finalmente, após apreciação das 

emendas da Câmara dos Deputados pelo Senado Federal, a EC n. 32/01(BRASIL, 

1988b) foi promulgada, em 11 de setembro de 2001. 

 

2.2.2 Nova tramitação da Medida Provisória 

Com a promulgação da Emenda à Constituição n. 32, de 2001(BRASIL, 1988b), 

foi possível observar mudanças drásticas no modo como as medidas provisórias eram 

editadas e apreciadas pelo Congresso Nacional. Consequentemente, foi possível 

observar que os arranjos políticos tiveram que ser restabelecidos. 

O novo regramento de tramitação das medidas provisórias, resultante das 

promulgações da Emenda à Constituição n. 32/01(BRASIL, 1988b) e da Resolução do 

Congresso Nacional n. 1, de 2002 (BRASIL, 2002), de modo geral, estabeleceu alguns 

limites à atuação legiferante do Poder Executivo e tentou estimular a apreciação das 

medidas provisórias por parte de deputados e senadores. 

Como já foi tratado anteriormente, o texto original do artigo 62 da Constituição 

Federal dispunha apenas sobre a possibilidade de o Presidente da República editar 

medida provisória, quando houvesse os pressupostos de relevância e urgência. Além 

disso, o texto elaborado pelo constituinte originário ainda previa a convocação 

extraordinária, no prazo de cinco dias, em caso de edição de medida provisória durante 

o período do recesso. E o prazo de eficácia das MPs era de 30 dias, findo o qual perdiam 

a eficácia, desde a edição. 
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Com o novo texto ofertado pela EC n. 32/01(BRASIL, 1988b), eliminou-se a 

obrigatoriedade de convocação extraordinária do Congresso Nacional, em caso de 

publicação de medida provisória durante o período destinado ao recesso. Neste caso, os 

prazos da nova medida provisória ficam suspensos. Caso haja esse tipo de convocação, 

as medidas provisórias em vigor entram automaticamente na pauta de convocação, não 

sendo permitido o pagamento de parcela indenizatória.  

A Emenda à Constituição n. 32/01 (BRASIL, 1988b) ainda criou limitações 

materiais, com a vedação de edição de medida provisória sobre matéria relativa à 

nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral; direito 

penal, direito processual penal e direito processual civil; organização do Poder 

Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros; planos 

plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos, créditos, de forma geral, exceto os 

créditos extraordinários; matéria reservada à lei complementar e matéria já disciplinada 

em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do 

Presidente da República. 

Tendo em vista o clamor popular gerado com o confisco das poupanças pelo ex-

Presidente Fernando Collor de Melo, veiculado pela Medida Provisória n. 172 ( 

BRASIL, 1990a), publicada no dia 16 de março de 1990, a EC n. 32/01 (BRASIL, 

1988b) eliminou a possibilidade de medida provisória tratar sobre matéria que vise a 

detenção ou o sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo 

financeiro. 

A EC n. 32/01 (BRASIL, 1988b) e a Resolução n. 01/02 (BRASIL, 2002) 

estabeleceram o seguinte procedimento para a edição e a apreciação das medidas 

provisórias: Ao ser editada e publicada no Diário Oficial da União, a medida provisória 

deve ter o seu texto imediatamente encaminhado ao Congresso Nacional, junto com a 

Mensagem do Presidente da República e a Exposição de Motivos. Nas primeiras 

quarenta e oito horas após essa publicação, a Mesa do Congresso Nacional deve fazer 

publicar e distribuir os avulsos da matéria e designar uma Comissão Mista de 

Deputados e Senadores para apreciar a matéria e sobre ela emitir parecer. 

A Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a medida provisória deve 

ter doze deputados e doze senadores como membros titulares e o mesmo número de 

suplentes. Além disso, deverá ser observada a proporcionalidade partidária e a indicação 

pelas lideranças dos partidos dos membros da Comissão. 
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Quanto às emendas às medidas provisórias, deverão ser oferecidas perante a 

Comissão Mista, nos 6(seis) primeiros dias após a sua publicação, sendo necessário 

protocolizá-las na Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal. Deve-se observar, 

contudo, que as emendas devem trazer temas que não sejam estranhos às matérias 

tratadas pela medida provisória. Caso contrário, deverão ser essas indeferidas 

liminarmente pelo Presidente da Comissão Mista incumbida de emitir o parecer sobre a 

matéria. 

O parecer à medida provisória deverá ser apresentado de modo a abarcar 3(três) 

avaliações: o atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, a 

adequação financeira e orçamentária, e, finalmente, o mérito da matéria. Além disso, o 

parecer deverá contemplar em sua análise a avaliação das emendas a ela apresentadas.   

A Resolução n. 01/02 (BRASIL, 2002) impôs à tramitação das medidas 

provisórias prazo de 14(quatorze) dias para a emissão do parecer pela Comissão Mista. 

Após esse prazo improrrogável, as medidas provisórias, com ou sem o parecer, 

deveriam ser encaminhadas à Câmara dos Deputados.  

Na Casa do Povo, a medida provisória deveria ser apreciada até o 28º(vigésimo 

oitavo) dia, contado da data de publicação da matéria no Diário Oficial da União. Caso 

a Comissão Mista tivesse emitido o parecer, esse seria apreciado pelo Plenário da Casa. 

Caso a medida provisória fosse encaminhada sem as conclusões da Comissão Mista, o 

Presidente da Câmara dos Deputados deveria designar um relator para proferir o parecer 

em Plenário, em substituição ao parecer da Comissão Mista. Do mesmo modo, o 

parecer desse relator designado pelo Presidente da Câmara dos Deputados deveria ser 

apreciado pelo Plenário, que resolveria sobre a medida provisória. Com a aprovação 

pela Câmara dos Deputados, a medida provisória seria encaminhada ao Senado Federal, 

com todos os documentos que o instruíram, na forma do processado da matéria. 

No Senado Federal, do mesmo modo que na Câmara dos Deputados, caso não 

houvesse o parecer da Comissão Mista, o Presidente da Casa deveria designar um 

relator para emitir o parecer em Plenário. A apreciação pelo Plenário do Senado Federal 

deveria ser concluída até o 42º(quadragésimo segundo dia), para que as possíveis 

alterações realizadas pelo Senado Federal pudessem ser apreciadas pela Câmara dos 

Deputados, até o 45º(quadragésimo quinto dia). 
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Após essa data limite, qual seja, o 45º(quadragésimo quinto dia), as medidas 

provisórias não convertidas em lei passavam a trancar a pauta da Casa legislativa em 

que se encontrasse. Desse modo, nenhuma matéria poderia ser apreciada enquanto 

houvesse o sobrestamento da pauta por medida provisória. As atividades só poderiam 

retornar ao regular trabalho no momento em que as medidas provisórias fossem 

apreciadas. A própria Constituição Federal, em seu artigo 62, § 6º, com redação dada 

pela EC n. 32/01(BRASIL, 1988b), prevê: 

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias 

contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, 

subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando 

sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações 

legislativas da Casa em que estiver tramitando. (grifo nosso) 

A medida provisória teria o prazo de sessenta dias, prorrogáveis por igual 

período, para ser apreciada pelas duas Casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. 

Ao final dos primeiros sessenta dias, caso a medida provisória não tivesse concluída a 

sua apreciação, o prazo seria automaticamente prorrogado, bastando um ato declaratório 

do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, publicado no Diário Oficial da União. 

Ao fim do prazo correspondente à prorrogação, a medida provisória perdia a sua 

eficácia. 

Nos casos em que a medida provisória fosse rejeitada ou perdesse a eficácia por 

decurso do prazo, ela não poderia ser reeditada na mesma sessão legislativa, como 

ocorria no regramento anterior e que gerou uma enorme onda de reedições ilimitadas de 

medidas provisórias e, até mesmo, com a incorporação de arranjos políticos feita em 

pequenas alterações nos textos das medidas provisórias reeditadas. 

 

2.2.3 Problemas 

Com o novo regramento de edição e tramitação de medidas provisórias, além de 

não encontrar a solução para antigos problemas, como a subjetividade dos pressupostos 

de relevância e urgência, alguns problemas começaram a surgir e a desvirtuar a prática 

de apreciação desse instrumento legislativo. Pode-se perceber que alguns dos receios 

presentes nas discussões da matéria, ainda enquanto proposta de emenda à constituição, 

foram concretizados. 
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2.2.3.1 Exíguo prazo para a Comissão Mista 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988a) determinou em seu artigo 62, §9º, a 

obrigatoriedade da apreciação da matéria por Comissão Mista de Deputados e 

Senadores e a emissão por esse órgão colegiado de um parecer que instruísse os 

Plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

No entanto, a Resolução do Congresso Nacional n. 01/02(BRASIL, 2002) previu 

a possibilidade de, caso a medida provisória não receber o parecer da Comissão Mista 

nos 14 (quatorze) primeiros dias a partir de sua publicação, ela ser encaminhada à 

Câmara dos Deputados sem a apreciação por essa Comissão. 

Desse modo, o que se tornou a praxe no Congresso Nacional foi a não instalação 

da Comissão Mista que deveria emitir o parecer à medida provisória. Isso porque o 

prazo de 14 (quatorze) dias não era suficiente para instalar a comissão e, muito menos, 

para emitir o parecer sobre a matéria. 

Com isso, o que deveria ser uma permissão para casos excepcionais, quando não 

houvesse condições de se instalar a Comissão Mista e emitir o parecer, tornou-se a 

regra. E, entre a promulgação da Emenda à Constituição n. 32/01 (BRASIL, 1988b) e a 

decisão na ADI 4029 (BRASIL, 2008c), somente uma medida provisória teve a 

Comissão Mista instalada e foi capaz de apreciar o parecer. Apenas a medida provisória 

n. 182/2004 (BRASIL, 2004b), que dispunha sobre o salário mínimo, foi exemplo de 

tramitação do que deveria ser a regra, pela norma constitucional. 

 

2.2.3.2 Novos poderes dos Presidentes das Casas Legislativas 

Outro problema que se tornou evidente com a nova configuração da tramitação 

das medidas provisórias foi a designação de relatoria pelos Presidentes da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, respectivamente, em cada uma das Casas Legislativas.  

Como as Comissões Mistas incumbidas de emitir parecer sobre as medidas 

provisórias nunca eram criadas, com exceção da Comissão Mista criada para emitir 

parecer à MPV n. 182/04 (BRASIL, 2004b), a tarefa de designar os deputados e os 

senadores para relatar as medidas provisórias restou destinada aos Presidentes das 

Casas. 

Sobre o assunto, dispõe o §6º do art. 6º da Resolução n. 1/2002-CN (BRASIL, 

2002b), verbis: 
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§ 6º Quando a Medida Provisória estiver tramitando na Câmara dos 

Deputados ou no Senado Federal, a substituição de Relator ou Relator 

Revisor, na hipótese de ausência, ou a designação desses, no caso de a 

Comissão Mista não haver exercido a prerrogativa de fazê-lo, será efetuada 

de acordo com as normas regimentais de cada Casa. 

Desse modo, a designação de relatoria de medida provisória tornou-se mais um 

recurso regimental à disposição dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal para barganhar com as lideranças partidárias e com os Parlamentares 

individualmente.  Os novos poderes atribuídos aos Presidentes das Casas Legislativas 

comprovam estudo de Vieira (2012), no sentido de mostrar a importância do cargo e a 

possibilidade que seus titulares têm de participação e de intervenção no processo 

decisório legislativo. 

A partir da leitura do quadro em anexo (ANEXO A), é possível perceber a 

prevalência da designação das relatorias para os mesmos partidos do Presidente da 

Câmara dos Deputados ou da base do Governo. 

Segundo informações do Núcleo de Assessoramento Técnico da Secretaria-

Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, as medidas provisórias de grande repercussão 

possuíam uma lista enorme de Parlamentares que solicitavam a sua designação para 

proferir o parecer em Plenário. Pode-se deduzir que o motivo, talvez, para tamanho 

interesse de deputados e senadores em serem relatores dessas medidas provisórias 

residia na possibilidade de um único Parlamentar centralizar os poderes que toda a 

Comissão teria. 

Problema diverso refere-se ao indeferimento liminar de emendas pelos 

Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. No dia 2 de junho de 2009, 

o Deputado Fernando Coruja formulou a Questão de Ordem n. 478, de 2009 (BRASIL, 

2009e) – ANEXO L -, em que sugeria que, caso a Comissão Mista incumbida de emitir 

o parecer sobre a medida provisória não fosse instalada, caberia aos Presidentes da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal a função de indeferir liminarmente as 

emendas que tratem de matéria estranha à medida provisória. O então Presidente Michel 

Temer recolheu a Questão de Ordem para responder posteriormente. 

No dia seguinte, ou seja, no dia 3 de junho de 2009, o Deputado Ronaldo Caiado 

formulou nova Questão de Ordem, de n. 480, de 2009 (BRASIL, 2009f) – ANEXO M -, 

indagando sobre a possibilidade de rejeição das emendas ou das modificações trazidas 
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pelo relator que não tenham pertinência temática com a matéria da medida provisória. O 

Presidente Michel Temer também a recolhe para apresentar a resposta posteriormente. 

Em uma única decisão, lida em Plenário no dia 9 de junho de 2009, o Presidente 

Michel Temer respondeu às duas questões de ordem, imprimindo um novo regramento 

no tratamento das emendas às medidas provisórias. Após a leitura de uma série de 

dispositivos constitucionais, regimentais, de leis complementares e de resoluções do 

Congresso Nacional, o Presidente passou a responder às questões de ordem e concluiu 

que: 

a – serão inadmitidas emendas estranhas ao núcleo material das medidas 

provisórias, aí incluídas a eventual inserção de matéria estranha pelo Relator; 

b – não instalada a Comissão Mista, a competência para recusá-las é do 

Presidente da Câmara dos Deputados, enquanto tramitar nesta Casa; 

c – se recusada a emenda, o autor poderá recorrer ao Plenário.  

Na resposta às questões de ordem, além dessas conclusões, o Presidente Michel 

Temer ainda esposou os fatores determinantes que o levaram a tomar a decisão: 

Encaminhamos no sentido de valorização da iniciativa parlamentar e 

em consequência do reconhecimento legislativo no lugar que lhe cabe na 

repartição de Poderes.  

Esta, senhores, é uma análise jurídica que terá repercussão política 

para além do Legislativo, já que muito possivelmente o Poder Executivo, 

pouco a pouco, tomará o caminho de cuidar de em cada medida provisória 

tratar de uma única matéria, fato que rege todo o processo legislativo 

constitucional aqui. Quando se propõe um projeto de lei, tem-se que 

estabelecer, tem-se que cingir ao conteúdo daquela matéria. Esta é a regra do 

processo legislativo. 

Em que pese o teor da decisão nas Questões de Ordem n. 478, de 2009 

(BRASIL, 2009e) – ANEXO L-, e 480, de 2009 (BRASIL, 2009f) – ANEXO M -, 

tornou-se muito raro o indeferimento liminar de emendas com matéria estranha ao do 

corpo da medida provisória trazidas pelos relatores, por parte do Presidente da Câmara 

dos Deputados. O indeferimento liminar apenas funcionou para as emendas 

apresentadas por Parlamentares e não pelos Relatores. O que ocorreu foi a análise da 

pertinência temática das emendas oferecidas individualmente, pelos Presidentes das 

Casas Legislativas, e as alterações trazidas pelo relator eram levadas à deliberação do 

Plenário das Casas. 

Talvez tal fato recaia no próprio arranjo preestabelecido para a designação da 

relatoria. Os parlamentares, para conseguir a relatoria de uma medida provisória, 

necessitavam ter um bom relacionamento com o Presidente da Casa e com os seus 

partidos. Eram eles, a partir da designação, porta-vozes da vontade de todas as forças 

que os colocaram na prestigiada posição de relatores. Seria uma incongruência inserir 
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no seu relatório uma matéria, por mais que estranha ao abordado pela medida 

provisória, que contrariasse os interesses de todos que o apoiaram para que conseguisse 

a relatoria. 

Essas constatações podem ser verificadas com duas Questões de Ordem, a de n. 

509, de 2009 (BRASIL, 2009g) – ANEXO N -, e a de n. 697, de 2010 (BRASIL, 2010a) 

– ANEXO O -, de autoria dos Deputados Ronaldo Caiado e Gustavo Fruet, 

respectivamente. Nas duas questões de ordem era questionado o fato de o relator ter 

inserido matéria estranha ao corpo material da medida provisória. Ambas as questões de 

ordem foram indeferidas. E, na Questão de Ordem do Deputado Gustavo Fruet, houve a 

alteração do entendimento anterior e a decisão do Presidente da Câmara dos Deputados 

foi no sentido de afirmar que as alterações do relator seriam analisadas pelo Plenário, 

não cabendo o indeferimento liminar do Presidente da Casa. 

A designação de relatores pelos Presidentes concretizou ainda mais a 

centralização de poder nas mãos desses agentes, que designavam as relatorias das 

medidas provisórias mais importantes quase sempre aos parlamentares de suas 

coligações. Aos partidos que não fossem da base do Presidente, eram destinadas as 

relatorias de medidas provisórias de menor importância ou de crédito extraordinário, no 

âmbito da Comissão Mista de Orçamento, em que a margem de manobra e negociação 

política era restrita. 

 

2.2.3.3 Trancamento de pauta 

O maior problema surgido com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 

32/01(BRASIL, 1988b) foi, entretanto, o trancamento da pauta da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal por medidas provisórias editadas há mais de 45 

(quarenta e cinco) dias da sua publicação sem a aprovação pelas Casas Legislativas. 

O trancamento da pauta foi estabelecido a partir da previsão constitucional 

(BRASIL, 1988) de que: 

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias 

contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, 

subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando 

sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações 

legislativas da Casa em que estiver tramitando. 
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Anteriormente, o trancamento de pauta apenas ocorria no âmbito do Congresso 

Nacional. A partir da alteração constitucional, especialmente da disposição prevista no 

novo § 6º do art. 62 (BRASIL, 2001), o trancamento passou a ocorrer nas duas Casas 

Legislativas, ou seja, Câmara e Senado. 

O que passou a ocorrer foi o constante trancamento da pauta dos trabalhos das 

Casas Legislativas, que passaram a dispensar pouco tempo para as deliberações que não 

fossem as medidas provisórias. 

Para Rennó (2010), a reforma na tramitação das medidas provisórias, 

concretizada pela Emenda Constitucional n. 32 de 2001(BRASIL, 1988b), frustrou-se 

na tentativa de reduzir o número de edições e reedições dessas medidas extraordinárias. 

O que ocorreu, de fato, foi um aumento no número de medidas provisórias editadas e 

um maior controle do Poder Executivo sobre a agenda de trabalho do Poder Legislativo. 

Um aspecto chave da reforma foi o sobrestamento da agenda por medidas provisórias, 

forçando a Câmara dos Deputados a votá-las e proibindo que qualquer outra proposição 

legislativa seja discutida. A Emenda à Constituição foi severamente criticada, nos anos 

seguintes, com acusações dos membros de todos os partidos, não só da oposição, de que 

o Poder Executivo estaria abusando do uso das medidas provisórias e controlando a 

agenda legislativa ainda mais (tradução livre).
4
 

Em uma análise sobre as relações estabelecidas entre o Poder Executivo e o 

Poder Legislativo e as bases institucionais que dão amparo ao Presidencialismo de 

Coalizão no Brasil, Figueiredo e Limongi (1998, p. 85) discorrem sobre as regras 

institucionais que imprimem um poder de agenda ao Poder Executivo e estimulam a 

cooperação entre esses dois poderes: 

Pretendemos demonstrar a interdependência entre a preponderância 

legislativa do Executivo, o padrão centralizado de trabalhos legislativos e a 

disciplina partidária. O Executivo domina o processo legislativo porque tem 

o poder de agenda e esta agenda é processada e votada por um Poder 

Legislativo organizado de forma altamente centralizada em torno de regras 

que distribuem direitos parlamentares de acordo com princípios partidários. 

No interior deste quadro institucional, o presidente conta com os meios para 

induzir os parlamentares à cooperação. Da mesma forma, parlamentares não 

encontram o arcabouço institucional próprio para perseguir interesses 

                                                 
4
 A key aspect of this reform was the blockage of the legislative agenda by MPV´s, forcing the Chamber 

of Deputies to vote on it and forbidding that any other legislative proposal is discussed until the vote on 

the MPV is accomplished Leaders in Congress extensively criticized this aspect of the Constitucional 

Amendment in the many years that followed, with accusations from members of all parties, not just the 

opposition, that the Executive Branch was abusing the use of MPVs and controlling the Legislative 

agenda even more now than before the blockage of the agenda by MPVs was instituted.(RENNO, 2010, 

p. 215) 
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particularistas. Ao contrário, a melhor estratégia para a obtenção de recursos 

visando retornos eleitorais é votar disciplinadamente. 

Em outro momento, Figueiredo e Limongi (1998, p. 86) traçam a relação entre 

os poderes legislativos do Presidente da República, tendo como exemplo extremo o 

poder de editar as medidas provisórias, e o poder de agenda que é criado por essa 

prerrogativa: 

A nosso ver, os efeitos dos poderes legislativos presidenciais são de 

outra natureza. Eles determinam o poder de agenda do chefe do Executivo, 

entendendo-se agenda no duplo sentido do termo: como a capacidade de 

determinar quais propostas serão objeto de consideração do Congresso e 

quando o serão. Um maior poder de agenda implica, portanto, a capacidade 

do Executivo de influir diretamente nos trabalhos legislativos e, desta forma, 

minorar os efeitos da separação dos poderes, ao tempo que pode induzir 

parlamentares à cooperação. 

Em uma reportagem para a revista Insight – Inteligência, já sob a vigência da 

Emenda Constitucional n. 32/01 (BRASIL, 1988b), Figueiredo (2008, p. 42) afirma 

que: 

Ao serem determinados o trancamento da pauta e a proibição de 

mais de uma reedição, as MPs são necessariamente levadas ao plenário para 

apreciação e votação. O processo decisório ganha visibilidade, a oposição 

passa a ter mais oportunidades de utilizar os procedimentos disponíveis às 

minorias legislativas e, com isso, aumentar o seu papel junto aos eleitores. 

Dessa forma, a nova regulamentação aumenta o poder de barganha da 

oposição e, portanto, sua influência nos rumos das decisões.  

A própria Argelina Figueiredo (2008, p. 46), no entanto, afirma que nas 

democracias mesmo o poder de agenda não tem o condão de se sobrepor à vontade da 

maioria. Para a autora, o poder de agenda só reforça o poder dessa maioria.  

É possível perceber pela tabela abaixo o efeito que o trancamento da pauta por 

medida provisória teve na pauta dos trabalhos da Câmara dos Deputados. 

Tabela 2 - Quantidade de sessões deliberativas da Câmara dos Deputados trancadas por 

medidas provisórias, a partir da EC 32/01 

   

% Ano Sessões 

trancadas por 

MP 

Total de sessões 

realizadas no 

ano 

2001* 1 45 2% 

2002 48 75 64% 

2003 74 170 44% 

2004 103 145 71% 

2005 113 150 75% 

2006 92 140 66% 

2007 124 193 64% 

2008 90 162 56% 
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2009 97 175 55% 

2010 61 123 50% 

2011 97 169 57% 

2012 75 160 47% 

FONTE: Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. 

Nota: O quadro foi construído com base em relatórios da Secretaria-Geral da Câmara dos Deputados. 

*No ano de 2001, só são computadas as sessões ocorridas após a entrada em vigor da EC n. 32/01.  

 

 

Figura 1 – Gráfico representativo do número de sessões deliberativas da Câmara dos 

Deputados trancadas por medidas provisórias, a partir da EC 32/01. 
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CAPÍTULO 3 – NOVO REGRAMENTO 
 

Não obstante a promulgação da Emenda Constitucional n. 32/01(BRASIL, 

1988b) ter sido a última alteração na legislação sobre a tramitação de medidas 

provisórias, algumas mudanças ocorreram para tentar solucionar parte dos problemas 

que acabaram se concretizando com a promulgação da emenda. 

Dentre elas, duas mudanças ocorreram em consequência de decisões tomadas no 

âmbito da Câmara dos Deputados e uma delas em decorrência de decisão judicial. Além 

dessas alterações, algumas propostas tramitam nas Casas Legislativas com o intuito de 

trazer soluções para os problemas, mais uma vez, presentes no regramento da tramitação 

das medidas provisórias. 

 

3.1 Decisão Temer 

O trancamento da pauta dos trabalhos das Casas do Congresso Nacional talvez 

tenha sido um dos maiores problemas acarretados pela mudança promovida pela 

Emenda Constitucional n. 32/01(BRASIL, 1988b).  

Antes mesmo da decisão que viria alterar a política de trancamento da pauta, 

decisões em questões de ordem mitigaram o posicionamento inicial de que a pauta da 

Câmara dos Deputados deveria estar totalmente trancada para toda e qualquer 

deliberação legislativa. Firmou-se o entendimento, inicialmente no âmbito da Câmara 

dos Deputados e posteriormente no âmbito do Senado Federal, de que o sobrestamento 

de pauta não atingia os trabalhos das Comissões. Depois, firmou-se novo entendimento 

de que o sobrestamento da pauta alcançaria apenas as deliberações legislativas, 

liberando as matérias consideradas não legislativas do trancamento de pauta, como 

Representação por perda de mandato e eleição para Ministro do Tribunal de Contas da 

União. E, após essas decisões, os recursos também foram retirados do trancamento da 

pauta.  

O primeiro questionamento relacionado à abrangência do trancamento de pauta 

por medida provisória foi a Questão de Ordem n. 688, de 3 de março de 2002 (BRASIL, 

2002a) – ANEXO D - . Nessa questão de ordem, o Deputado Arnaldo Faria de Sá 

questionou a não aplicação do artigo 62, § 6º, da Constituição Federal (BRASIL, 

1988a), ou seja, o trancamento de pauta às deliberações das Comissões. Em resposta, o 



54 

 

 

 

então Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Aécio Neves, afirmou ser 

necessária uma análise sistemática dos dispositivos constitucionais. 

Nas razões de sua decisão, o Presidente argumentou que o sobrestamento de 

pauta não atinge o trabalho das Comissões Internas da Casa Legislativa, já que essas 

não participam do processo legislativo de aprovação das medidas provisórias, litteris: 

Uma análise apenas literal do dispositivo constitucional levaria a 

uma interpretação similar à constante da presente questão de ordem, ou seja, 

de que quaisquer deliberações da Casa legislativa seriam sobrestadas, 

inclusive aquelas tomadas por órgãos cujo funcionamento não guarda 

nenhuma relação com o processo de apreciação das medidas provisórias. Mas 

já é consensual na doutrina jurídica que a missão do intérprete das espécies 

normativas não se exaure em apreciar apenas a literalidade do texto. Pelo 

contrário, a interpretação de uma norma jurídica, e notadamente a exegese de 

dispositivos constitucionais, requer a observância de outros aspectos que não 

somente o sentido literal, gramatical de determinado enunciado. Para 

desvendar o verdadeiro sentido da norma, é necessária a utilização de outros 

elementos interpretativos, entre os quais elementos de caráter teleológico e 

sistemático. Falo, obviamente, do sentido da intenção que orientou a decisão 

desta Casa. Cumpre, então, indagar a verdadeira finalidade do trancamento 

da pauta, previsto no § 6º do art. 62 da Constituição Federal. O dispositivo 

em apreço, que prevê o sobrestamento, após certo prazo, de todas as 

deliberações legislativas da Casa até que se ultime a votação de determinada 

medida provisória, possui, na verdade, objetivo profilático, em face da 

proibição da reedição agora inserida no texto constitucional, qual seja, o de 

evitar que a inação do órgão legislativo leve à perda da eficácia da medida. 

Como forma, então, de garantir a votação da medida dentro de seu período de 

eficácia, decidiu o Constituinte derivado sobrestar, após o prazo de 45 dias, a 

pauta da Casa em que se encontra tramitando a espécie normativa. Em sendo, 

portanto, a óbvia finalidade da norma apenas garantir que se ultime a votação 

da medida provisória, não é dado a nós interpretar que tal sobrestamento 

alcance o trabalho das Comissões da Casa, vistos estas não participarem do 

processo legislativo dessas medidas, que são apreciadas por Comissão Mista, 

mesmo porque o Regimento Interno da Câmara dos Deputados proíbe 

expressamente, no §1º, do art. 46, que o funcionamento das Comissões 

coincida com a Ordem do Dia da sessão ordinária ou sessão extraordinária 

desta Casa ou do Congresso Nacional. Ao sustar todas as deliberações da 

Casa Legislativa, o texto constitucional busca, na verdade, que a votação da 

medida provisória seja efetuada imediatamente pelo órgão responsável pela 

sua apreciação, no caso, o Plenário da Câmara dos Deputados, sem que seja 

preterida por qualquer outra deliberação deste mesmo Plenário.   

Em 20 de março de 2005, o Deputado José Carlos Aleluia formulou a Questão 

de Ordem n. 536 de 2005 (BRASIL, 2005) – ANEXO F - para questionar se o 

sobrestamento da pauta não atingiria as deliberações acerca de perda de mandato e 

eleição de ministros do Tribunal de Contas da União, já que essas não se destinavam à 

produção legislativa.  

Para embasar os seus argumentos, o Deputado José Carlos Aleluia recorre ao 

conceito doutrinário de legislação. E conclui que a função legislativa retira o seu 

fundamento da Constituição e se destina a produzir normas gerais e abstratas. Desse 
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modo, a expressão “deliberações legislativas” deveria ser analisada de modo restritivo, 

não se aplicando àquelas decisões que não estejam inseridas na cadeia de procedimentos 

que culmina na formação da lei em sentido material.  

Outro argumento utilizado pelo autor da Questão de Ordem n. 536 de 

2005(BRASIL, 2005) – ANEXO F - está mais restrito ao campo político e diz respeito 

ao equilíbrio na relação entre Poder Executivo e Poder Legislativo. Para o Deputado, o 

sobrestamento de pauta tem a finalidade de garantir uma deliberação célere e prioritária 

das matérias veiculadas nas medidas provisórias. No entanto, esse objetivo não pode ser 

atingido ao custo de cercear prerrogativas privativas das Casas Legislativas. 

Em decisão lida pelo então Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado 

Severino Cavalcanti, no dia 28 de abril de 2005, decidiu-se que para deliberações 

consideradas não legislativas, como nos casos questionados (eleição de membros do 

Tribunal de Contas da União e a decisão sobre a perda de mandato de deputados), não 

deveria ser aplicada a regra do trancamento de pauta. Isso porque, para o então 

Presidente Severino Cavalcanti, 

Deliberações legislativas são decisões de que são produtos normas 

gerais, abstratas, impessoais, coercitivas e inovadoras do ordenamento 

jurídico [...] Se é verdade que o Poder Legislativo não é o detentor exclusivo 

da competência para deliberar sobre matéria legislativa, é também verdadeiro 

que nem todas suas deliberações são de caráter legiferante [...] Não podendo 

caracterizar-se como legiferantes, tais decisões não são atingidas pela norma 

constitucional que determina o sobrestamento das deliberações legislativas da 

Casa em que estiver tramitando medida provisória não apreciada pelo 

Congresso Nacional no prazo de 45 dias, contados da publicação.  

No dia 21 de março de 2007, o Deputado José Genoíno formulou a Questão de 

Ordem n. 53 de 2007 (BRASIL, 2007a) – ANEXO G -, na qual solicitava 

esclarecimentos sobre a interpretação regimental que fundamentava a decisão de pautar 

o Recurso n. 14 de 2007(BRASIL, 2007h), já que a pauta da Câmara dos Deputados 

estava trancada por Medidas Provisórias. Para o Deputado José Genoíno, tal hipótese 

era possível, já que o recurso não seria uma proposição legislativa capaz de produzir 

uma lei e, portanto, o recurso não produziria um obstáculo legislativo às medidas 

provisórias. 

Em contradita, os Deputados Fernando Coruja e Ronaldo Caiado alegaram a 

impossibilidade de deliberação do Recurso, pelo trancamento absoluto da pauta. O 

Deputado Fernando Coruja levantou como argumento o precedente formado pela 

decisão na Questão de Ordem n. 349 de 2004 (BRASIL, 2004a) – ANEXO E -, segundo 
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a qual havia a absoluta impossibilidade de apreciar um requerimento de prorrogação de 

prazo de Comissão Parlamentar de Inquérito, por força da obstrução da pauta de 

votação, segundo o §6º do artigo 62 da Constituição da República(BRASIL, 2001). Já 

para o Deputado Ronaldo Caiado, as razões para a não deliberação do Recurso n. 14 de 

2007(BRASIL, 2007h) estava presente no próprio dispositivo do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados que conceitua o termo proposição. Segundo o Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados (BRASIL, 1989a): 

Art. 100. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara. 

§ 1º As proposições poderão consistir em proposta de emenda à Constituição, 

projeto, emenda, indicação, requerimento, recurso, parecer e proposta de 

fiscalização e controle. 

O então Presidente da Casa Legislativa, Deputado Arlindo Chinaglia, resolveu a 

questão de ordem para determinar que o sobrestamento da pauta de trabalhos da Câmara 

dos Deputados por não apreciação de medida provisória não é óbice para deliberações 

de índole não legislativa, como no caso em questão. 

O sobrestamento mostrou-se um grande problema a ser driblado diariamente 

pelo Congresso Nacional com manobras exegéticas e era a grande preocupação dos 

parlamentares. Para Lúcio Rennó
5
 (2010), o Congresso Nacional sofreu perdas terríveis 

em sua autonomia de definir sua própria agenda por causa do uso abusivo de medidas 

provisórias pelo Poder Executivo. O trancamento da pauta, que é um mecanismo de 

obrigar o Poder Legislativo a deliberar sobre determinada matéria e ser ouvido ela, teve 

efeito contrário, atando ainda mais as mãos do Legislativo e fazendo este último refém 

das propostas do Poder Executivo. E foi contra essa situação que o então Presidente 

Temer reagiu (Tradução livre). 

Com esse problema nas mãos e com as recorrentes flexibilizações do texto 

constitucional sobre o trancamento da pauta, o então Presidente da Câmara dos 

Deputados, Deputado Michel Temer, resolveu uma questão de ordem que veio a alterar 

o instituto do trancamento de pauta e a permitir que o Parlamento pudesse ter um 

mínimo de atividade que não estivesse vinculada às medidas provisórias. 

                                                 
5
 Congress had suffered tremendous autonomy losses to define its own agenda because of the abusive use 

of MPVs by the Executive Branch . The blockage of the agenda, a mechanism to force the Legislative 

Branch to be heard, instead tied its hands and further made it hostage of the Executive Branch´s 

proposals. It was against this state of affairs that Temer reacted, as he clearly states in his response to 

Deputy Oliveira, further stressing that he spoke not as a leader of government or the opposition, but as 

President of the Chamber of Deputies.(RENNO, 2010, p. 218) 
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No dia 11 de março de 2009, o Deputado Régis de Oliveira formulou a Questão 

de Ordem n. 411/09 (BRASIL, 2009a) – ANEXO H -, na qual questionava se os 

projetos de resolução da Câmara dos Deputados não estariam subordinados ao 

trancamento de pauta, pois não se incluiriam no conceito de “deliberações legislativas”, 

sujeitas a sobrestamento por medidas provisórias. O Deputado autor da Questão de 

Ordem afirmava ainda que a resolução da Câmara dos Deputados tinha um cunho 

exclusivamente administrativo, com matéria interna corporis, e que, por essa razão, não 

estaria compreendida no processo legislativo. O Presidente Michel Temer recolheu a 

Questão de Ordem, ressaltando que, logo de início, já via razão nos argumentos trazidos 

pelo Deputado Régis Oliveira. 

Em sua resposta à Questão de Ordem n. 411/09 (BRASIL, 2009a) – ANEXO H 

-, lida em Plenário no dia 17 de março de 2009, o Presidente Michel Temer trouxe 

razões políticas e jurídicas para afirmar que não só os projetos de resolução da Câmara 

dos Deputados não ficam trancados por medida provisória sobrestando a pauta, como 

também as Propostas de Emenda à Constituição, os Projetos de Lei Complementar e os 

Projetos de Decreto Legislativo.  

Nos fundamentos políticos para a decisão, o Presidente Michel Temer aduziu o 

enfraquecimento da instituição do Parlamento mediante a opinião pública. Afirmou que 

a quantidade de sessões trancadas pelas medidas provisórias impunha aos parlamentares 

acatar a agenda legislativa formulada pelo Poder Executivo. O fundamento político, 

portanto, para a elaboração da decisão nos moldes em que foi proferida foi dar à 

sociedade brasileira uma resposta. O intuito era apontar ao povo brasileiro uma solução 

para que o Poder Legislativo pudesse legislar. 

Em seguida, o Presidente trouxe ao corpo de sua decisão duas motivações de 

cunho jurídico para a elaboração da sua decisão. Ressaltou ele que ambas eram 

afirmações de natureza genérica, mas que se prestavam a embasar a decisão. 

A primeira motivação jurídica dizia respeito à nova ordem constitucional, 

inaugurada com a Constituição Federal de 1988(BRASIL, 1988a). Para o Presidente 

Michel Temer, a Carta Magna de 1988 inaugurou, política e juridicamente, um estado 

democrático de direito. Esse deveria combater o autoritarismo e o centralismo do Poder 

do povo. Surgiu, portanto, para impedir que um poder se sobrepusesse aos demais, 

mantendo o equilíbrio dos poderes do Estado. O Presidente ainda ressaltou o fato de 
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que, quando há uma exceção a um princípio, essa exceção deve ser analisada sempre de 

modo restritivo. Nas palavras do Presidente Michel Temer: 

Sabemos que quando há exceção a um determinado princípio, toda e qualquer 

exceção, peço licença para dizer que estou sendo um pouco didático porque 

sei que isso será objeto de contestação e quero dar todos os elementos para as 

notas taquigráficas. Então, volto a dizer: toda vez que há uma exceção esta 

interpretação não pode ser ampliativa. Ao contrário. A interpretação é 

restritiva. Toda e qualquer exceção retirante de uma parcela de poder de um 

dos órgãos de Governo, de um dos órgãos de poder, para outro órgão de 

Governo só pode ser interpretada restritivamente.  

O segundo fundamento jurídico que o Presidente Michel Temer apresenta para a 

solução do trancamento de pauta se refere ao fato de que o termo “todas as deliberações 

legislativas” deveria ser analisado de forma sistêmica, encaixando-o no sistema 

constitucional. Com isso, afirma que as matérias tratadas por Proposta de Emenda à 

Constituição, Projeto de Lei Complementar, Projeto de Decreto Legislativo, Projeto de 

Resolução e até mesmo por alguns Projetos de Lei Ordinária jamais poderiam ser 

veiculadas por uma medida provisória. 

Para Michel Temer, matéria de proposta que visa alterar a Constituição não pode 

ser veiculada por medida provisória, tendo em vista a forma mais dificultosa de 

alteração da Carta Magna, prevista por esta última. As matérias de lei complementar já 

possuem previsão constitucional e não podem ser veiculadas por meio de medidas 

provisórias, de acordo com o artigo 62, III, da Constituição Federal (BRASIL, 1988a). 

Projetos de Decreto Legislativo tratam de matéria da competência exclusiva do 

Congresso Nacional e projetos de resolução referem-se à matéria da competência 

privativa das Casas Legislativas. Mesmo os assuntos de leis ordinárias que dispõem 

sobre matérias compreendidas nas limitações materiais do artigo 62, da Constituição 

Federal, não podem ser veiculados por medidas provisórias.  

Desse modo, para todas essas matérias que não podem vir por medida 

provisória, não seria razoável a imposição de um óbice para a sua inclusão no 

ordenamento jurídico. Para essas matérias, o trancamento de pauta por medida 

provisória não restringiria a sua apreciação, devendo somente ser apreciada em uma 

sessão extraordinária. 

Para ilustrar o descabimento dessa análise literal do termo “todas as deliberações 

legislativas”, o Presidente Michel Temer passa para o campo das suposições para 

afirmar em sua decisão à Questão de Ordem n. 411/09(BRASIL, 2009a) – ANEXO H: 
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Imaginem os senhores o que significa o trancamento de pauta. Se hoje 

estourasse um conflito entre o Brasil e um outro país, e o  Presidente 

mandasse uma mensagem para declarar a guerra, nós não poderíamos expedir 

o decreto legislativo, porque a pauta está trancada até maio. Então nós 

mandaríamos avisar: só a partir do dia 15 ou 20 de maio nós vamos poder 

apreciar esse decreto legislativo. Não é? 

Após a decisão do Presidente da Câmara dos Deputados na Questão de Ordem n. 

411 de 2009 (BRASIL, 2009a) – ANEXO H -, os Deputados Carlos Fernando Coruja 

Agustini, Ronaldo Caiado e José Anibal Peres de Pontes impetraram o mandado de 

segurança n. 27.931-1 Distrito Federal (BRASIL, 2009h), contra a decisão do 

Presidente Michel Temer, no Supremo Tribunal Federal. 

No relatório do Ministro Celso de Mello (BRASIL, 2009), o magistrado ressalta 

que: 

As razões expostas pelo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados põem 

em evidência um fato que não podemos ignorar: o de que a crescente 

apropriação institucional do poder de legislar, por parte dos sucessivos 

Presidentes da República, tem causado profundas distorções que se projetam 

no plano das relações políticas entre os Poderes Executivo e Legislativo. 

Sobre os fundamentos jurídicos suscitados pelo Presidente Michel Temer, o 

Ministro Celso de Mello (BRASIL, 2009) ressaltou que: 

Se é certo, de um lado, que o diálogo institucional entre o Poder 

Executivo e o Poder Legislativo há de ser desenvolvido com observância dos 

marcos regulatórios que a própria Constituição da República define, não é 

menos exato, de outro, que a Lei fundamental há de ser interpretada de modo 

compatível com o postulado da separação de poderes, em ordem a evitar 

exegeses que estabeleçam a preponderância institucional de um dos Poderes 

do Estado sobre os demais, notadamente se, de tal interpretação, puder 

resultar o comprometimento(ou, até mesmo a esterilização) do normal 

exercício, pelos órgãos da soberania nacional, das funções típicas que lhe 

foram outorgadas.(...) 

 A deliberação emanada do Senhor Presidente da Câmara dos 

Deputados parece representar um sinal muito expressivo de reação 

institucional do Parlamento a uma situação de fato que se vem perpetuando 

no tempo e que culmina por frustar o exercício, pelas Casas do Congresso 

Nacional, da função típica que lhes é inerente, qual seja, a função de legislar. 

 A construção jurídica formulada pelo Senhor Presidente da Câmara 

dos Deputados, além de propiciar o regular desenvolvimento dos trabalhos 

legislativos no Congresso Nacional, parece demonstrar reverência ao texto 

constitucional, pois – reconhecendo a subsistência do bloqueio da pauta 

daquela Casa legislativa quanto às proposições normativas que veiculem 

matéria passível de regulação por medidas provisórias não compreendidas, 

unicamente, aquelas abrangidas pela cláusula de pré-exclusão inscrita no art. 

62, §1º, da Constituição, na redação dada pela EC nº 32/2001 – preserva, 

íntegro, o poder ordinário de legislar atribuído ao Parlamento. 

 Mais do que isso, a decisão em causa teria a virtude de devolver, à 

Câmara dos Deputados, o poder de agenda, que representa prerrogativa 

institucional das mais relevantes, capas de permitir, a essa Casa do 

Parlamento brasileiro, o poder de selecionar e de apreciar, de modo, 

inteiramente autônomo, as matérias que considere revestidas de importância 
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política, social, cultural, econômica e jurídica para a vida do País, o que 

ensejará – na visão e na perspectiva do Poder Legislativo ( e não nas do 

Presidente da República) – a formulação e a concretização, pela instância 

parlamentar, de uma pauta temática própria, sem prejuízo da observância do 

bloqueio procedimental a que se refere o §6º do art. 62 da Constituição, 

considerada, quanto a essa obstrução ritual, a interpretação que lhe deu o 

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados. 

Desse modo, pode-se perceber como o Supremo Tribunal Federal ratificou a 

decisão do Presidente da Câmara dos Deputados e possibilitou juridicamente a 

perpetração de uma interpretação sistemática da regra esculpida na Constituição Federal 

com a chancela do órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro. 

Após a Decisão Temer, como ficou conhecida a decisão na Questão de Ordem n. 

411 de 2009(BRASIL, 2009a), outras questões de ordem foram levantadas no âmbito da 

Câmara dos Deputados para que fosse aplicada essa decisão aos casos dos trancamentos 

de projetos com urgência constitucional solicitada segundo os moldes do artigo 64, §2º, 

da Constituição Federal(BRASIL, 1988a). As Questões de Ordem n. 417 de 

2009(BRASIL, 2009d) – ANEXO K -, do Deputado Flávio Dino, e a Questão de Ordem 

n. 414 de 2009(BRASL, 2009b) – ANEXO I -, do Deputado Fernando Coruja, indagam 

sobre essa aplicabilidade estendida. O Presidente Michel Temer responde às duas 

Questões de Ordem nos seguintes termos: 

Não tranca a pauta de propostas de emenda constitucional por uma 

razão óbvia, o Presidente da República não pode mandar um projeto de 

emenda constitucional com prazo de urgência. De igual maneira, no caso dos 

decretos legislativos e das resoluções, que são atos típicos do Congresso 

Nacional, da Câmara e do Senado. Portanto, também não pode o Presidente 

mandar um decreto legislativo ou uma resolução. E de igual maneira, não tem 

o Presidente da República a iniciativa de leis de organização do Poder 

Judiciário e a iniciativa de leis de organização do Ministério Público. 

Portanto, essas matérias não seriam objeto de trancamento, ou seja, eu 

poderia nessas hipóteses aplicar a mesma regra que apliquei ao caso das 

medidas provisórias.  

No âmbito do Senado Federal, todas essas questões de ordem sobre 

flexibilização do trancamento de pauta, seja pela regra do artigo 62, §6º, ou pela regra 

do artigo 64, §2º, ambos da Constituição Federal de 1988(BRASIL, 1988a), foram 

unificadas em uma só questão de ordem formulada pelo Senador Arthur Virgílio. A 

Questão de Ordem n. 2 de 2010(BRASIL, 2010b) foi respondida pelo Presidente 

Marconi Perillo no mesmo sentido da análise da Câmara dos Deputados, ampliando a 

exceção do sobrestamento de pauta para as deliberações dos vetos presidenciais, nas 

sessões conjuntas do Congresso Nacional. 
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Sobre essa última possibilidade de não aplicação do sobrestamento, a decisão do 

Presidente Marconi Perillo cita a decisão monocrática do Ministro Sepúlveda Pertence, 

no Mandado de Segurança 25.939 (BRASIL, 2006b), interposto no Supremo Tribunal 

Federal, em que o Ministro esclarece que: 

Não havendo vetos aparelhados para a imediata deliberação do Congresso 

Nacional - porque pendentes, devida ou indevidamente, de obstáculos 

antepostos à sua tramitação, sem impugnação adequada -, não cabe impor a 

paralisia de todos os processos legislativos já prontos para a deliberação. 

Percebe-se, desse modo, que a Decisão Temer alterou substancialmente o 

funcionamento dos trabalhos das Casas do Poder Legislativo, permitindo a manutenção 

do equilíbrio de forças entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. 

 

3.2 Decisão STF – ADI 4029 

Em 19 de fevereiro de 2008, a Associação Nacional dos Servidores do IBAMA 

– ASIBAMA Nacional – protocolou no Supremo Tribunal Federal uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI), em face da Lei n. 11.516, de 28 de agosto de 2007 

(BRASIL, 2007b). A ADI 4029 (BRASIL, 2008c) solicitava a declaração da 

Inconstitucionalidade formal e material da lei que criou o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade. 

A Lei n. 11.516/2007 (BRASIL, 2007b) surgiu da conversão em lei da Medida 

Provisória n. 366/07(BRASIL, 2007c). E, desse modo, caso fosse provado o vício na 

tramitação da medida provisória, esse vício contaminaria também a Lei resultante dela. 

Nas alegações da petição inicial da ADI (BRASIL, 2008), os advogados do 

impetrante sustentaram a tese de vício formal, já que a Constituição Federal prevê que 

as medidas provisórias e suas emendas receberão um parecer de Comissão Mista, de 

deputados e senadores, designada e instalada exclusivamente para essa finalidade. No 

caso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a medida provisória 

que, ao ser aprovada, se transformou na lei criadora do órgão, não teve a referida 

Comissão Mista instalada e, portanto, não recebeu parecer. 

Cabe ressaltar que, como exposto anteriormente, desde a promulgação da 

Emenda Constitucional n. 32/01 (BRASIL, 1988b), somente uma medida provisória 

tinha tido a Comissão Mista criada. O restante, com exceção das medidas provisórias de 

crédito extraordinário, desobedeceu ao disposto no artigo 62, § 9º, da Constituição 
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Federal(BRASIL, 1988a), que prevê a apreciação das medidas provisórias por uma 

Comissão Mista. 

Outro destaque que se deve fazer relaciona-se ao fato de que o Deputado Flávio 

Dino, em 24 de março de 2009, havia formulado a Questão de Ordem n. 

416/09(BRASIL, 2009c) – ANEXO J -, questionando a obrigatoriedade da apreciação 

da medida provisória por Comissão Mista. Ou seja, muito antes do Supremo Tribunal 

Federal declarar a prática da tramitação de medidas provisórias incompatível com o 

sistema constitucional, os parlamentares já faziam as mesmas indagações. 

Nos termos da Questão de Ordem n. 416/09 (BRASIL, 2009c) – ANEXO J: 

Em primeiro lugar, essa Comissão Mista Especial, prevista na Constituição 

Federal, é a única que tem assento no texto constitucional. (...) a necessidade, 

a imperatividade de instalação da Comissão Especial decorre da 

singularidade dessa espécie legislativa, sobretudo em razão do seu efeito 

imediato. Então, tendo em vista que, em primeiro lugar, a Constituição 

expressamente – apenas e tão-somente para as medidas provisórias – exige, 

de modo inafastável, a constituição de uma Comissão Mista Especial, e, em 

segundo lugar, considerando que isso, em se tratando de mandamento 

constitucional, não é sujeito à exceção prevista no Regimento, a questão de 

ordem que apresento a V. Exa. é que, nas medidas provisórias vindouras haja, 

necessariamente, a constituição e o parecer da Comissão Mista Especial, sob 

pena de ela não ser incluída na Ordem do Dia.   

 

Sobre o prazo exíguo para a instalação da Comissão Mista, o Ministro Luis Fux 

(BRASIL, 2008), no voto do relator na ADI, esclareceu que: 

Argumenta-se em favor da dispensabilidade do parecer da Comissão 

Mista que a Medida Provisória deve ser apreciada em prazo exíguo, não 

somente para preservar a situação de urgência que, ao menos supostamente, 

justificou a sua edição, mas também para não tumultuar os trabalhos do 

Legislativo, pelo trancamento de pauta. A escusa não procede. Além de a 

Constituição apenas prever o regime de urgência caso a Medida Provisória 

não seja apreciada em 45 dias, contados de sua publicação, não se deve 

olvidar, outrossim, que o regime de urgência constitucionalmente previsto 

para as Medidas Provisórias não consiste em exceção ao art. 62, § 9º, da 

Carta Magna, o qual impõe a efetiva participação da Comissão Mista no 

processo de conversão. Essa também a orientação de Paulo Adib Casseb, 

para quem “a realidade anula a esperança constitucional quanto à efetivação 

do juízo de admissibilidade e do exame do mérito das medidas provisórias 

que, em tese, competiriam à Comissão Mista” (Processo Legislativo – 

atuação das comissões permanentes e temporárias. São Paulo: RT, 2008. p. 

285) 

A partir da Medida Provisória n. 562/12 (BRASIL, 2012a), quando o Supremo 

Tribunal federal declarou inconstitucional o dispositivo da Resolução n. 01/02 do 

Congresso Nacional (BRASIL, 2002) que ordenava que a medida provisória deveria ser 

encaminhada à Câmara dos Deputados, mesmo sem o parecer da Comissão Mista, caso 
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expirasse o prazo de 14 (quatorze) dias da publicação, as medidas provisórias editadas 

tiveram o parecer aprovado com muitos dias a mais que os 14 (quatorze) previstos 

inicialmente pela Resolução n. 01/02. Tal fato pode ser percebido com a tabela 2 a 

seguir: 

 

Tabela 3 – Quantidade de dias para aprovação de parecer pela Comissão Mista,  

a partir da publicação da MP no DOU 

Medida 

Provisória 

Publicação no DOU Aprovação do relatório na 

Comissão Mista 

Quantidade de dias para 

aprovação de parecer pela 

Comissão Mista 

562 21/03/2012 04/05/2012 43 

563 04/03/2012 27/06/2012 113 

564 04/03/2012 03/07/2012 119 

565 25/04/2012 04/07/2012 69 

566 25/04/2012 26/06/2012 61 

567 03/05/2012 26/06/2012 53 

568 14/05/2012 13/06/2012 29 

569 15/05/2012 26/06/2012 41 

570 15/05/2012 26/06/2012 41 

571 28/05/2012 29/08/2012 91 

572 06/06/2012 26/09/2012 110 

573 28/06/2012 26/09/2012 88 

574 29/06/2012 17/10/2012 108 

575 08/08/2012 13/11/2012 95 

576 16/08/2012 31/10/2012 75 

577 30/08/2012 28/11/2012 88 

578 31/08/2012 21/11/2012 81 

579 12/09/2012 11/12/2012 89 

580 17/09/2012 06/11/2012 49 

581 21/09/2012 19/12/2012 88 

582 21/09/2012 06/02/2013 135 

583 10/10/2012 20/11/2012 40 

584 10/10/2012 21/11/2012 41 

585 24/10/2012 28/11/2012 34 

586 09/11/2012 19/02/2013 100 

587 12/11/2012 06/03/2013 114 

588 13/11/2012 12/12/2012 29 

589 14/11/2012 02/04/2013 138 

590 30/11/2012 23/04/2013 143 

591 30/11/2012 20/03/2013 110 

592 03/12/2012 Perda de eficácia Perda de eficácia 

593 06/12/2012 17/04/2013 131 

594 07/12/2012 03/04/2013 116 

595 07/12/2012 24/04/2013 137 
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Medida 

Provisória 

Publicação no DOU Aprovação do relatório na 

Comissão Mista 

Quantidade de dias para 

aprovação de parecer pela 

Comissão Mista 

596 07/12/2012 Perda de eficácia Perda de eficácia 

597 26/12/2012 18/04/2013 112 

598 27/12/2012 Perda de eficácia Perda de eficácia 

599 28/12/2012 Perda de eficácia Perda de eficácia 

600 28/12/2012 08/05/2013 130 

601 28/12/2012 08/05/2013 130 

602 31/12/2012 10/04/2013 100 

603 21/01/2013 27/03/2013 66 

604 21/01/2013 Perda de eficácia Perda de eficácia 

605 24/01/2013 15/05/2013 111 

606 19/02/2013 13/05/2013 84 

607 20/02/2013 21/05/2013 91 

608 01/03/2013 05/06/2013 94 

609 08/03/2013 05/06/2013 87 

610 04/04/2013 09/07/2013 95 

611 04/04/2013 18/06/2013 74 

612 04/04/2013 Perda de eficácia Perda de eficácia 

Média   88 

Fonte: BRASIL (2013) 

Nota: a Tabela foi construída tomando como base os dados constantes do sítio da Câmara dos Deputados, 

em atividade legislativa, projetos de lei e outras proposições, busca de cada medida provisória a partir da 

MPV n. 562/12 a 612/13. Disponível em: < http://www.camara.gov.br/sileg/default.asp.> Acesso em: 

agosto, 2013. 

 

Além dessa inconstitucionalidade formal, referente a não criação da Comissão 

Mista incumbida de emitir o parecer sobre a Medida Provisória n. 366/07(BRASIL, 

2007c), os advogados do impetrante alegaram ainda que a matéria veiculada pela 

medida provisória não estava imbuída dos pressupostos constitucionais para a sua 

edição, quais sejam, a relevância e a urgência. 

Ao analisar a matéria, o relator, Ministro Luis Fux, traz o direito comparado 

para elucidar a questão. Demonstra que, no ordenamento jurídico argentino, também há 

a figura de instituto similar às medidas provisórias brasileiras e que a sua análise deve 

ser feita por uma Comissão Mista, assim como no Brasil. Entretanto, na Argentina, a 

possibilidade da Comissão Mista não analisar tal instituto já está prevista na própria 

Constituição Federal, diferentemente do Brasil, onde essa previsão foi inserida na 

Resolução n. 01/02, do Congresso Nacional (BRASIL, 2002). 

http://www.camara.gov.br/sileg/default.asp


65 

 

 

 

Para Fux (BRASIL, 2008), esse fato realça como, no ordenamento jurídico 

brasileiro, é imprescindível a observância do artigo 62, § 9º, da Constituição Federal: 

A magnitude das funções das Comissões Mistas no processo de 

conversão de Medidas Provisórias não pode ser amesquinhada. Procurou a 

Carta Magna assegurar uma reflexão mais detida sobre o ato normativo 

primário emanado pelo Executivo, evitando que a apreciação pelo Plenário 

seja feita de maneira inopinada. Percebe-se, assim, que o parecer da 

Comissão Mista, em vez de formalidade desimportante, representa uma 

garantia de que o Legislativo seja efetivamente o fiscal do exercício atípico 

da função legiferante pelo Executivo. [...] 

A efetividade do art. 62, § 9º, da Carta Magna não pode mais ser negada. O 

Pretório Excelso não pode ser conivente com o desrespeito à Constituição, 

quanto mais quando a práxis vetusta se revela tão nociva à democracia e ao 

correto funcionamento do sistema de equilíbrio entre os Poderes da 

República. 

Desse modo, o caput dos artigos 5º e 6º e os §§ 1º e 2º do artigo 6º da Resolução 

n. 01/02 do Congresso Nacional (BRASIL, 2002) que faziam menção a um processo de 

análise das medidas provisórias sem o parecer da Comissão Mista, prevendo somente o 

parecer dado pelo Relator no Plenário das Casas Legislativas, foram declarados 

inconstitucionais, ainda que em caráter incidental. 

A Lei n. 11.516/07 (BRASIL, 2007b) foi declarada inconstitucional e o voto do 

relator estabeleceu um prazo de 24 meses sem a pronúncia da nulidade. Nesse prazo, o 

Congresso Nacional deveria apreciar um novo projeto com o teor da lei 

inconstitucional. O relator ainda ressaltou que outras demandas judiciais acerca do 

mesmo tema receberiam o mesmo tratamento. Ou seja, seriam elas declaradas 

inconstitucionais. 

A decisão publicada inicialmente no dia 07 de março de 2012, no sitio de 

acompanhamento processual do Supremo Tribunal Federal, era: 

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou 

parcialmente procedente a ação direta, com modulação da eficácia, contra os 

votos dos Senhores Ministros Ricardo Lewandowski, que a julgava 

improcedente, e Marco Aurélio, que a julgava de todo procedente. Votou o 

Presidente, Ministro Cezar Peluso. Impedido o Senhor Ministro Dias Toffoli. 

Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Falou, pela 

Advocacia-Geral da União, o Ministro Luís Inácio Lucena Adams, 

Advogado-Geral da União. Plenário, 07.03.2012. 

 

Após uma Questão de Ordem suscitada pelo Advogado-Geral da União, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal alterou a decisão prolatada anteriormente para 

não declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 11.516/07(BRASIL, 2007b). 
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Decisão: O Tribunal acolheu questão de ordem suscitada pelo Advogado-

Geral da União, para, alterando o dispositivo do acórdão da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4.029, ficar constando que o Tribunal julgou 

improcedente a ação, com declaração incidental de inconstitucionalidade do 

artigo 5º, caput, artigo 6º, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 01/2002, do Congresso 

Nacional, com eficácia ex nunc em relação à pronúncia dessa 

inconstitucionalidade, nos termos do voto do Relator, contra o voto do 

Senhor Ministro Cezar Peluso (Presidente), que julgava procedente a ação. 

Impedido o Senhor Ministro Dias Toffoli. Ausentes, justificadamente, o 

Senhor Ministro Joaquim Barbosa e, nesta questão de ordem, o Senhor 

Ministro Marco Aurélio. Plenário, 08.03.2012.   

Desse modo, a inconstitucionalidade formal só atingiria as medidas provisórias 

que, a partir desse momento, fossem apreciadas sem a análise pela Comissão Mista, não 

valendo para as medidas provisórias já convertidas em lei, antes da publicação da 

decisão da ADI 4029(BRASIL, 2008c). 

Criou-se, dessa forma, um novo regramento que tornava obrigatória a 

constituição e a instalação da Comissão Mista e a finalização de seus trabalhos com um 

parecer instrutor da matéria. 

 

3.3 Decisão Marco Maia 

Com a decisão na ADI 4029(BRASIL, 2008c), a obrigatória passagem da 

medida provisória pela Comissão Mista tornava o prazo para deliberação no Plenário de 

cada uma das Casas Legislativas mais exíguo. 

 É possível perceber, ao analisar a tabela 2, que, a partir da medida provisória n. 

562/12 (BRASIL, 2012a) (quando houve a decisão na ADI 4029) até a medida 

provisória n. 612/13 (BRASIL, 2013b), somente oito medidas provisórias [MPV´s 

562/12 (BRASIL, 2012a), 568/12 (BRASIL, 2012), 569/12 (BRASIL, 2012), 570/12 

(BRASIL, 2012), 583/12 (BRASIL, 2012), 584/12 (BRASIL, 2012), 585/12 (BRASIL, 

2012) e 588/12 (BRASIL, 2012)] foram apreciadas na Comissão Mista em menos de 

45(quarenta e cinco) dias. Ou seja, somente essas nove medidas provisórias não 

chegaram à Câmara dos Deputados com a pauta de deliberações da Casa já trancada. 

Outro fator mais preocupante é o caso das medidas provisórias que perdem a 

eficácia sem o parecer da Comissão Mista. Nesses casos, por todo o período em que a 

medida provisória está em urgência, ou seja, a partir do 46º(quadragésimo sexto) dia de 

vigência até o fim da sua prorrogação, ela trancará a pauta dos trabalhos das Casas 

Legislativas, tendo em vista que não há mais prazo para a Comissão Mista emitir seu 
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parecer e que, com isso, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não podem 

apreciá-las. 

Tendo em vista a decisão na ADI 4029(BRASIL, 2008c) e todas essas 

preocupações decorrentes dela, o então Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado 

Marco Maia, leu em Plenário, no dia 19 de junho de 2012, antes de apreciar a Medida 

Provisória n. 562/12(BRASIL, 2012a), primeira medida provisória editada após a 

decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão(BRASIL, 2012a) na qual 

estabelecia esclarecimentos sobre algumas mudanças decorrentes da decisão do 

Supremo Tribunal Federal. 

A primeira observação cinge-se ao sobrestamento da pauta por medida 

provisória. Para o Presidente Marco Maia, como a Comissão Mista não tinha mais prazo 

assinalado para concluir seus trabalhos e emitir parecer à medida provisória, seria 

decorrência lógica o trancamento da pauta dos trabalhos da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal somente no momento que essa fosse recebida formalmente por cada 

uma das Casas, respectivamente. 

Em sua decisão, o Presidente Marco Maia(BRASIL, 2012b) deixa exposto que: 

Existem pelo menos dois motivos determinantes para que, diante 

dessas circunstâncias, o chamado trancamento de pauta só ocorra 

efetivamente a partir do momento em que a medida provisória inicia sua 

tramitação na Câmara. O primeiro tem a ver com a enfática dicção do texto 

constitucional a estabelecer que a medida provisória sobrestará a pauta da 

Casa em que estiver tramitando. 

Portanto, ao estar no Congresso Nacional e numa Comissão Mista, 

ela não está tramitando nem na Câmara nem no Senado. Senão, por 

conseqüência, ela teria que trancar a pauta das duas Casas ao mesmo tempo. 

O segundo refere-se à própria natureza do instituto previsto no art. 

62, § 6º, da Constituição, diante da impossibilidade de impor taxativamente 

que um órgão colegiado do Poder Legislativo reúna-se e delibere. A figura do 

sobrestamento procura criar uma situação que estimule a tomada de decisão. 

Para tanto, impede, salvo exceções que decorrem da própria Constituição, 

que um órgão cuja pauta se encontra sobrestada ocupe-se de qualquer matéria 

estranha a que foi priorizada pela Constituição até que se desincumba dos 

afazeres legislativos a ela pertinentes. 

Por essa razão, só há que se falar em sobrestamento da pauta se a 

medida provisória estiver formalmente na Câmara dos deputados. 

 Outro ponto que é esclarecido pelo Presidente Marco Maia em sua decisão 

refere-se ao papel dos relatores e dos relatores-revisores. Isso porque, no regramento 

anterior, o papel desses era o de proferir parecer no Plenário em substituição à 

Comissão Mista, quando esta não concluía os trabalhos. No entanto, após a 

determinação da necessária conclusão da Comissão Mista com parecer, o papel desses 
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relatores e relatores-revisores é o de esclarecer o Plenário acerca do teor do parecer da 

Comissão. 

Quanto às possibilidades de alteração do texto em Plenário, essas passaram a se 

restringir às emendas aglutinativas e aos destaques. Isso porque todo o texto que vai à 

deliberação do Plenário já deve ter tido obrigatoriamente a análise pela Comissão Mista.  

 

3.4 Decisão Henrique Eduardo Alves 

No dia 5 de setembro de 2013, durante a votação da Medida Provisória n. 

615/13 (BRASIL, 2013c), na Câmara dos Deputados, o Deputado Miro Teixeira 

formulou a Questão de Ordem n. 352/13 (BRASIL, 2013a) – ANEXO P -, na qual 

questionava se as emendas e os relatórios que propunham a incorporação de matérias 

estranhas às medidas provisórias deveriam ser indeferidas liminarmente pelo Presidente 

da Câmara dos Deputados, tendo em vista o disposto na Lei Complementar n. 95/98 

(BRASIL, 1998), que determina que a lei não tratará de matéria estranha ao seu objeto 

ou que a este não esteja vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. 

O Presidente Henrique Eduardo Alves, em resposta à Questão de Ordem n. 

352/13 (BRASIL, 2013a) – ANEXO P -, decidiu que as medidas provisórias, as 

emendas ou os pareceres que contenham matéria estranha ou não correlata serão 

devolvidos à Comissão Mista incumbida de emitir seu parecer, para que sejam 

adequadas ao que prescreve a Lei Complementar n. 95/98 (BRASIL, 1998), em seu 

artigo 7º, II, e no §3° do artigo 100, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados 

(BRASIL, 1989a). 

Além dessa determinação, ficou assentado também que as medidas provisórias 

deverão chegar à Câmara dos Deputados com, no mínimo, 15 (quinze) dias antes da sua 

perda de eficácia, para que se tenha tempo hábil para discutir e votar a matéria. 

Após a formulação da Questão de Ordem e durante a leitura de sua decisão pelo 

Presidente Henrique Eduardo Alves, vários deputados elogiaram a iniciativa de limitar a 

apreciação das medidas provisórias somente às matérias pertinentes e que sejam 

vinculadas ao seu objeto. 

 

3.5 Análise comparativa entre decreto-lei e medida provisória 



69 

 

 

 

Quadro 1 – Análise Comparativa entre decreto-lei e medida provisória: 

 Regramentos e respectivos problemas 

  
Decreto-Lei 

(CF 1967 com a EC 1/69) 

Medida Provisória 

(CF 1988) 

Medida Provisória 

(após EC n. 32/01)  

Condições 

"urgência" 

ou 
"interesse público 

relevante" 

"relevância" 

e 
"urgência" 

"relevância" 

e 
"urgência" 

Matéria 

"segurança nacional"; 

"finanças 

públicas"(inclusive normas 

tributárias; 

"criação de cargos 

públicos" 

"fixação de vencimentos" 

Sem restrições explícitas 

"nacionalidade, cidadania, 

direitos políticos, partidos 

políticos e direito eleitoral"; 

 

"direito penal, processual penal 

e processual civil"; 

 

"organização do Poder 

Judiciário e do Ministério 

Público, a carreira e a garantia 

de seus membros"; 

 

"planos plurianuais, diretrizes 

orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e 

suplementares, ressalvado o 

previsto no art. 167, § 3"; 

 

"que vise a detenção ou 

seqüestro de bens, de poupança 

popular ou qualquer outro ativo 

financeiro"; 

 

"reservada a lei 

complementar"; 

Prazo 

60 dias. Caso não fosse 

apreciada, estaria aprovada, 

ainda que tacitamente  

30 dias 
60 dias, prorrogável uma vez 

por igual período 

Eficácia 
Imediata, desde a sua 

publicação 

Imediata, desde a sua 

publicação 

Imediata, desde a sua 

publicação 

Valor dos 

efeitos 

produzidos 

Sempre válidos 

Caso aprovada, seriam 

válidos. 

Caso rejeitada, 

desconstituíam-se, salvo se 

decreto legislativo dispusesse 

em contrário. 

Caso aprovada, seriam válidos. 

Caso rejeitada, perduram 

válidos, salvo se decreto 

legislativo dispuser em 

contrário, em 60 dias. 

Provisoriedade 

"Legiferação do Executivo, 

posta sob o controle do 

Legislativo" 

Reclama uma "conversão em 

lei" 

Reclama uma "conversão em 

lei" 

Reedição Não é necessária 
Pode ser reeditada, sem 

limites 

Não pode ser reeditada na 

mesma sessão legislativa 

Fonte: Quadro elaborado com base no quadro de Ferreira Filho(2009), com alterações promovidas pela 

autora. 
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3.6 Propostas de alteração da tramitação da Medida Provisória 

Após essa série de alterações no regramento das medidas provisórias, outras 

propostas foram apresentadas com o mesmo intuito. 

No Senado Federal, estão ativas as PEC n. 35/04(BRASIL, 2004c), PEC n. 

78/07(BRASIL, 2007f), PEC n. 11/07(BRASIL, 2007d), PEC n. 3/07(BRASIL, 2007e), 

PEC n. 25/08(BRASIL, 2008a), PEC n. 36/10(BRASIL, 2010c), PEC n. 

14/11(BRASIL, 2011b), PEC n. 8/11(BRASIL, 2011d), PEC n. 29/13(BRASIL, 2013g) 

e PEC n. 25/13(BRASIL, 2013d). Todas essas trazem propostas de alteração do texto 

constitucional na parte que dispõe sobre medida provisória. 

Já na Câmara dos Deputados, tramitam as PEC n. 208/03(BRASIL, 2003), PEC 

n. 511/06(BRASIL/2006a), PEC n. 284/08(BRASIL, 2008b), PEC n. 70/11(BRASIL, 

2011c), PEC n. 166/12(BRASIL, 2012b), PEC n. 173/12(BRASIL, 2012c), PEC n. 

208/12(BRASIL, 2012d), PEC n. 251/13(BRASIL, 2013e) e PEC n. 285/13(BRASIL, 

2013f), que trazem alterações para a apreciação das medidas provisórias também. 

A proposta de alteração mais comentada talvez seja a Proposta de Emenda à 

Constituição n. 11/2011(BRASIL, 2011)- número no Senado Federal e PEC n. 

70/2011(BRASIL, 2011c), número na Câmara dos Deputados –, de autoria do Senador 

José Sarney.  

A PEC n. 11/2011(BRASIL, 2011a) foi aprovada no Senado Federal e encontra-

se na Câmara dos Deputados para deliberação. Caso seja aprovada, nos moldes em que 

veio do Senado Federal, ela trará o novo regramento a ser obedecido pelas medidas 

provisórias. 

A PEC n. 11/2011 (BRASIL, 2011a) foi enviada à Câmara dos Deputados com 

um texto que previa prazos diferenciados para a análise da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal. Inicialmente a Câmara dos Deputados teria 80 (oitenta) dias para 

apreciar a medida provisória e a encaminharia ao Senado Federal, que teria mais 30 

(trinta) dias para proceder à deliberação. Caso houvesse mudanças, essas seriam 

apreciadas pela Câmara dos Deputados em mais 10 (dez) dias. 

Nos termos da proposta enviada à Câmara dos Deputados, não haveria 

apreciação por Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a medida provisória. 



71 

 

 

 

Ao contrário, o exame da admissibilidade da medida provisória seria feito pelo órgão 

técnico competente para emitir juízo sobre a constitucionalidade das proposições de 

cada Casa, quais sejam, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, na 

Câmara dos Deputados, e a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, no Senado 

Federal. 

Caso a Comissão opine pela inadmissibilidade da medida provisória, será 

dispensada a competência do Plenário, podendo haver recurso de 1/10(um décimo) da 

Casa em que estiver. O Plenário terá o papel de votar o parecer elaborado pelos órgãos 

técnicos. 

Um ponto fundamental na PEC n. 11/2011(BRASIL, 2011a) é a vedação de 

reedição, na mesma sessão legislativa, de matéria constante de medida provisória que já 

tenha sido apreciada e rejeitada ou que tenha perdido a eficácia por decurso do prazo, 

sem deliberação. 

Desse modo, é possível perceber que, por mais que mudanças aconteçam no 

regramento de medidas provisórias, sempre haverá demandas por outras alterações. 

Afinal, o que está em jogo é o controle do poder. 
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CONCLUSÃO 
 

O objetivo deste trabalho foi analisar as razões jurídicas e políticas que 

motivaram as alterações na tramitação das medidas provisórias. Com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, um novo instituto foi transportado para o novo 

ordenamento jurídico nacional. As medidas provisórias surgiram como sucedâneas dos 

temidos decretos-leis e carregadas de todos os estigmas próprios do antigo instituto. 

Tendo em vista a insatisfação dos parlamentares, por acharem que tal instrumento era a 

efetivação da usurpação do Poder Executivo sobre o Poder Legislativo, várias foram as 

propostas de alteração na tramitação das medidas provisórias desde o seu nascedouro. 

Dessa forma, a tramitação das medidas provisórias passou por diversas 

alterações, com o intuito de aprimorar o instituto e resgatar as funções do Poder 

Legislativo, usurpadas pelo Poder Executivo com o abuso na utilização das medidas 

provisórias. Algumas dessas alterações foram de cunho jurídico, outras alterações se 

deram no cenário político. No entanto, todas elas envolviam a disputa pelo poder 

legiferante. 

Realizada a pesquisa, verificou-se o seguinte: primeiro, a medida provisória tem 

caráter ambivalente. Ela possui o condão de inovar o ordenamento jurídico e colocar, de 

pronto, a partir do momento de sua edição, uma nova norma em vigor. Ao mesmo 

tempo, além de norma, ela é proposição legislativa, sujeita à deliberação da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal. 

Segundo, a origem histórica da medida provisória remonta ao decreto-lei do 

Estatuto Albertino da Itália, de 1848, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro em 

1937. Em que pesem todas as críticas feitas sobre a adoção de um instrumento próprio 

do sistema de governo parlamentarista, a Assembleia Nacional Constituinte de 

1987/1988 aprovou o instituto que ganhou o nome de medida provisória e tomou forma 

no processo legislativo. 

Terceiro, dois grandes regramentos sobre a tramitação das medidas provisórias 

vigoraram de 1988 até os dias atuais. Um correspondente ao período de 1988 - quando 

foi promulgada a Constituição de 1988 - até 2001, quando houve a promulgação da 

Emenda à Constituição n. 32/01. E outro correspondente ao período de 2001 até 2009, 

quando houve a decisão do então Presidente Temer, denominada “Decisão Temer”, 
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sobre o trancamento da pauta. No primeiro período – de 1988 a 2001 -, alguns 

problemas surgiram alterando o quadro de harmonia entre os Poderes. A falta de limites 

materiais expressos na Constituição; o caráter indeterminado e discricionário dos 

pressupostos de relevância e urgência; o exíguo prazo para a deliberação das medidas 

provisórias e o excesso de reedições desse instrumento normativo foram fatores 

determinantes para as alterações posteriores no regramento jurídico. 

No segundo período – entre 2001 e 2009 -, o novo regramento estabelecido pela 

Emenda à Constituição n. 32/01 resolveu alguns problemas anteriores, como o prazo 

exíguo de 30 dias para deliberação das medidas provisórias e as constantes reedições, 

mas criou outros, como o trancamento da pauta das Sessões da Câmara e do Senado, 

quando antes o trancamento ocorria tão-somente quanto à Sessão do Congresso 

Nacional. 

Quarto, a Decisão Temer, que flexibilizou a aplicação do trancamento da pauta 

por medidas provisórias em regime de urgência, surgiu como resposta à predominância 

dos interesses do Poder Executivo na formação da agenda legislativa do Congresso 

Nacional. Como em vários momentos a pauta se manteve trancada pelas medidas 

provisórias, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não eram capazes de apreciar 

as matérias de seu interesse, tornando-se perceptível os prejuízos trazidos pelo 

sobrestamento da pauta. A Decisão Temer restringiu o sobrestamento da pauta às 

proposições cujas matérias pudessem ser veiculadas por medida provisória. Dessa 

forma, ampliou-se o leque de proposições aptas a serem apreciadas pela Câmara dos 

Deputados. Essa decisão foi aplicada também no Senado Federal, a partir da resposta à 

Questão de Ordem n. 2/10 dessa Casa Legislativa. 

Quinto, a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4029 declarou 

inconstitucional artigos da Resolução n. 1/2002-CN, que tratavam da possibilidade de 

envio da medida provisória à Câmara dos Deputados sem o parecer da Comissão Mista 

e da designação de Relator em Plenário nesses casos. Essa decisão acabou com a práxis 

estabelecida no âmbito do Congresso Nacional de não instalação da Comissão Mista e, 

na quase totalidade dos casos, a designação de Relator em Plenário para proferir o 

parecer em substituição à Comissão, provocando novos problemas, como a usurpação, 

pela Comissão Mista, de quase todo o prazo para deliberação das medidas. 
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Sexto, em consonância com a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 

4029, o então Presidente Marco Maia entendeu que o sobrestamento da pauta, a partir 

do momento em que proferia a sua decisão, se daria apenas com a chegada da medida 

provisória na Câmara, depois de aprovado o parecer pela Comissão Mista. Dessa forma, 

a Casa não ficaria refém da apreciação da Comissão Mista. 

Sétimo, apesar de todas essas mudanças, já existem novas propostas para alterar 

o rito de tramitação das medidas provisórias. Ou seja, mesmo com todas as alterações já 

realizadas, ainda não se chegou a um ponto de consenso sobre a existência e sobre o 

modo de apreciar esse instrumento normativo.  

Em conclusão, o exame das tramitações e dos regramentos que definiram e 

definem o processo de apreciação das medidas provisórias mostrou que todas as 

discussões acerca do tema durante a Assembleia Nacional Constituinte se perpetraram 

durante esses 25 (vinte e cinco) anos da promulgação da Constituição Federal. As 

críticas ao instituto, os problemas apontados e as dificuldades vislumbradas se 

confirmaram. E, do mesmo modo que à época das discussões da Assembleia Nacional 

Constituinte, após inúmeras alterações no regramento, há ainda dissenso entre os 

parlamentares sobre a necessidade do instituto e sobre o modo como ele deve tramitar. 

Tanto é verdade que de lá para cá foram muitas as mudanças, cada uma delas trazendo 

novos problemas e, diante dos debates que estão acontecendo atualmente, a discussão 

está longe de acabar.   



75 

 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

BRASIL. Ato Institucional 2, de 27 de outubro de 1965. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 27 out. 1965. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-02-65.htm>. Acesso em: 20 jun. 

2013. 

BRASIL. Ato Institucional 4, de 7 de dezembro de 1966. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 7 dez. 1966. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-04-66.htm>. Acesso em: 20 jun. 2013. 

BRASIL. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Questão de Ordem n. 688, 

de 2002. Banco de Questões de Ordem. Brasília, 2002a. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/ >.Acesso em 5 set. 2013. (ANEXO D) 

BRASIL. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Questão de Ordem n. 349, 

de 2004. Banco de Questões de Ordem. Brasília, 2004a. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/ >.Acesso em 5 set. 2013. (ANEXO E) 

BRASIL. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Questão de Ordem n. 536, 

de 2005. Banco de Questões de Ordem. Brasília, 2005. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/>.Acesso em 5 set. 2013. (ANEXO F) 

BRASIL. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Questão de Ordem n. 53, de 

2007. Banco de Questões de Ordem. Brasília, 2007a. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/ >.Acesso em 25 ago. 2013. (ANEXO G) 

BRASIL. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Questão de Ordem n. 411, 

de 2009. Banco de Questões de Ordem. Brasília, 2009a. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/ >.Acesso em 25 ago. 2013. (ANEXO H) 

BRASIL. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Questão de Ordem n. 414, 

de 2009. Banco de Questões de Ordem. Brasília, 2009b. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/ >.Acesso em 6 set. 2013. (ANEXO I) 

BRASIL. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Questão de Ordem n. 416, 

de 2009. Banco de Questões de Ordem. Brasília, 2009c. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/ >.Acesso em 6 set. 2013. (ANEXO J) 

BRASIL. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Questão de Ordem n. 417, 

de 2009. Banco de Questões de Ordem. Brasília, 2009d. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/ >.Acesso em 6 set. 2013. (ANEXO K) 

BRASIL. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Questão de Ordem n. 478, 

de 2009. Banco de Questões de Ordem. Brasília, 2009e. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/ >. Acesso em: 8 set. 2013. (ANEXO L) 

BRASIL. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Questão de Ordem n. 480, 

de 2009. Banco de Questões de Ordem. Brasília, 2009f. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/ >.Acesso em 8 set. 2013. (ANEXO M) 

BRASIL. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Questão de Ordem n. 509, 

de 2009. Banco de Questões de Ordem. Brasília, 2009g. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/ >.Acesso em 8 set. 2013. (ANEXO N) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-02-65.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-04-66.htm
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/


76 

 

 

 

BRASIL. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Questão de Ordem n. 697, 

de 2010. Banco de Questões de Ordem. Brasília, 2010a. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/ >.Acesso em 8 set. 2013. (ANEXO O) 

BRASIL. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Questão de Ordem n. 352, 

de 2013. Banco de Questões de Ordem. Brasília, 2013a. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/ >.Acesso em 19 set. 2013. (ANEXO P) 

BRASIL. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados(1989). Brasília: Câmara dos Deputados, 1989a. Disponível 

em:< 

http://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/1926/regimento_interno_10ed

.pdf?sequence=20>. Acesso em 30 ago. 2013, 09:59:43. 

BRASIL. Congresso Nacional, Senado Federal. Questão de Ordem n. 2, de 2010. 

Banco de Questões de Ordem. Brasília, 2010b. Disponível em: < 

http://www.senado.gov.br/atividade/questoesdeordem/detalhes.asp?p_cod_qordem=

2471 >.Acesso em 6 set. 2013. 

BRASIL. Congresso Nacional, Senado Federal. Resolução n. 1, de 2002 – 

Congresso Nacional, em 8 mai. 2002b. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescon/2002/resolucao-1-8-maio-2002-

497942-normaatualizada-pl.html>. Acesso em 19 mai. 2013. 

BRASIL. Congresso Nacional. Resolução n. 1, de 1989, em 2 mai. 1989b. 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescon/1989/resolucao-1-2-

maio-1989-541500-publicacaooriginal-45886-pl.html>. Acesso em 18 mai. 2013. 

BRASIL. Congresso Nacional. Resolução n. 1/70 - Regimento Comum do 

Congresso Nacional(1970). Brasília: Congresso Nacional. Disponível em:< 

http://www.senado.gov.br/legislacao/regsf/RegComum_Normas_Conexas.pdf>. 

Acesso em 19 set. 2013. 

BRASIL. Constituição (1937). Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de 

novembro de 1937. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Rio de 

Janeiro, RJ, 10 nov. 1937. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao37.htm> . 

Acesso em: 20 jun. 2013. 

BRASIL. Constituição (1946). Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de 

setembro de 1946. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Rio de 

Janeiro, RJ, 19 set. 1946. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao46.htm> . 

Acesso em 20 jun. 2013. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, 

de 5 de outubro de 1988a. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de 

Publicações, 2011. 103 p. 

BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional 32, de 11 de setembro de 

2001. Altera dispositivos dos arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66, 84, 88 e 246 da 

Constituição Federal, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 set. 1988b. Disponível em: < 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data

=12/09/2001>. Acesso em 19 ago. 2013. 

http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/1926/regimento_interno_10ed.pdf?sequence=20
http://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/1926/regimento_interno_10ed.pdf?sequence=20
http://www.senado.gov.br/atividade/questoesdeordem/detalhes.asp?p_cod_qordem=2471
http://www.senado.gov.br/atividade/questoesdeordem/detalhes.asp?p_cod_qordem=2471
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::%20%3e.Acesso
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescon/2002/resolucao-1-8-maio-2002-497942-normaatualizada-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescon/2002/resolucao-1-8-maio-2002-497942-normaatualizada-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescon/1989/resolucao-1-2-maio-1989-541500-publicacaooriginal-45886-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescon/1989/resolucao-1-2-maio-1989-541500-publicacaooriginal-45886-pl.html
http://www.senado.gov.br/legislacao/regsf/RegComum_Normas_Conexas.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao37.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao46.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=12/09/2001
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=12/09/2001


77 

 

 

 

BRASIL. Lei 11.516, de 28 de agosto de 2007. Dispõe sobre a criação do Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes; altera 

as Leis n
os

 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, 11.284, de 2 de março de 2006, 9.985, 

de 18 de julho de 2000, 10.410, de 11 de janeiro de 2002, 11.156, de 29 de julho de 

2005, 11.357, de 19 de outubro de 2006, e 7.957, de 20 de dezembro de 1989; 

revoga dispositivos da Lei n
o
 8.028, de 12 de abril de 1990, e da Medida Provisória 

n
o
 2.216-37, de 31 de agosto de 2001; e dá outras providências. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 28 ago. 2007b. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11516.htm>. 

Acesso em: 24 set. 2013. 

BRASIL. Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a 

elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o 

parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a 

consolidação dos atos normativos que menciona. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, 27 fev. 1998. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp95.htm>. Acesso em: 24 

set. 2013. 

BRASIL. Medida Provisória 172, de 17 de março de 1990. Altera a Medida 

Provisória nº 168 de 15 de março de 1990, que instituiu o cruzeiro e dispôs sobre a 

liquidez dos ativos financeiros, e dá outras providências. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 19 mar. 1990a. 

BRASIL. Medida Provisória 182, de 10 de maio de 2004. Abre crédito 

extraordinário aos Orçamentos Fiscal e de Investimento da União, em favor dos 

Ministérios da Justiça, dos Transportes e da Defesa, para os fins que especifica. 

Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, 

DF, 11 mai. 2004b. 

BRASIL. Medida Provisória 29, de 15 de janeiro de 1989. Dispõe sobre a 

organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras providências. 

Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, 

DF, 17 jan. 1989c. 

BRASIL. Medida Provisória 366, de 26 de abril de 2007. Dispõe sobre a criação do 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico 

Mendes, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 27 abr. 2007c. 

BRASIL. Medida Provisória 39, de 15 de fevereiro de 1989. Dispõe sobre a 

organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras providências. 

Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, 

DF, 16 fev. 1989d. 

BRASIL. Medida Provisória 562, de 20 de março de 2012. Dispõe sobre o apoio 

técnico ou financeiro da União no âmbito do Plano de Ações Articuladas, altera a 

Lei n
o
11.947, de 16 de junho de 2009, para incluir os polos presenciais do sistema 

Universidade Aberta do Brasil na assistência financeira do Programa Dinheiro 

Direto na Escola, altera a Lei n
o
 11.494, de 20 de junho de 2007, para contemplar 

com recursos do FUNDEB as instituições comunitárias que atuam na educação do 

campo, altera a Lei n
o
 10.880, de 9 de junho de 2004, para dispor sobre a assistência 

financeira da União no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para 

Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, e dá outras providências. Diário 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11516.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp95.htm


78 

 

 

 

Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 11 

mar. 2012a. 

BRASIL. Medida Provisória n. 612, de 4 de abril de 2013. Reestrutura o modelo 

jurídico de organização dos recintos aduaneiros de zona secundária, altera a Lei 

n
o
10.865, de 30 de abril de 2004, e a Medida Provisória n

o
 601, de 28 de dezembro 

de 2012; reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 

incidentes sobre as indenizações a que se refere a Lei n
o
 12.783, de 11 de janeiro de 

2013; altera a Lei n
o
 12.715, de 17 de setembro de 2012, para dispor sobre multa 

pecuniária pelo descumprimento do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica 

e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores - INOVAR-AUTO; e 

dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil – 

Edição extra, Poder Executivo, Brasília, DF, 4 abr. 2013b. 

BRASIL. Medida Provisória n. 615, de 17 de maio de 2013. Autoriza o pagamento 

de subvenção econômica aos produtores da safra 2011/2012 de cana-de-açúcar e de 

etanol da região Nordeste e o financiamento da renovação e implantação de 

canaviais com equalização da taxa de juros; dispõe sobre os arranjos de pagamento e 

as instituições de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro - 

SPB; altera a Lei n
o
 12.783, de 11 de janeiro de 2013, para autorizar a União a 

emitir, sob a forma de colocação direta, em favor da Conta de Desenvolvimento 

Energético - CDE, títulos da dívida pública mobiliária federal; e dá outras 

providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder 

Executivo, Brasília, DF, 20 mai. 2013c. 

BRASIL. Parecer 1, de 1989 – Congresso Nacional, em 1 mar. 1989. Brasília, 

Diário do Congresso Nacional, 1989e, p. 571 1 574.(ANEXO C)  

BRASIL. Parecer 15, de 1994 – Congresso Nacional, em 17 jan. 1994[Parecer às 

propostas revisionais apresentadas aos arts. 59, V e 62 (medidas provisórias), 

durante a Revisão da Constituição Federal]. Diário do Congresso Nacional, 

Brasília, 26 jan. 1994. (ANEXO B) 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 1, de 1995, no Senado Federal. Dá 

nova redação ao artigo 62 da Constituição Federal (adoção de medidas provisórias). 

Diário do Congresso Nacional, Brasília, 17 fev. 1995a. Disponível em:< 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=807>. 

Acesso em: 24 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 11, de 1995, no Senado Federal. Dá 

nova redação ao parágrafo único do artigo 62 da Constituição Federal. Diário do 

Congresso Nacional, Brasília, 30 mar. 1995b. Disponível em:< 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_

NUM=11&TXT_ANO=1995&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PAR

TIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SE

L_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITU

ACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-

+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_at

ual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_

de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto

=&sel_natureza=>. Acesso em: 24 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 11, de 2007, no Senado Federal. 

Altera o § 9º do art. 62 da Constituição Federal, para estabelecer que as medidas 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=807
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=1995&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=1995&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=1995&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=1995&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=1995&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=1995&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=1995&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=1995&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=1995&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=


79 

 

 

 

provisórias serão despachadas, pela Mesa de cada uma das Casas, à comissão 

permanente com a qual tenham maior pertinência temática. Diário do Senado 

Federal, Brasília, 02 mar. 2007d. Disponível em:< 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_

NUM=11&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PAR

TIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SE

L_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITU

ACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-

+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_at

ual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_

de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto

=&sel_natureza=>. Acesso em: 24 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 11, de 2011, no Senado Federal. 

Altera o procedimento de apreciação das medidas provisórias pelo Congresso 

Nacional. Diário do Senado Federal, Brasília, 19 mar. 2011a. Disponível em:< 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_

NUM=11&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PAR

TIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SE

L_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITU

ACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-

+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_at

ual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_

de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto

=&sel_natureza=>. Acesso em 31 ago. 2013, 09:31. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 13, de 1995, na Câmara dos 

Deputados. Extingue as Medidas Provisórias. Diário do Congresso Nacional, 

Brasília, 28 mar. 1995c. Disponível em:< 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=24961

>. Acesso em: 23 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 14, de 2011, no Senado Federal. 

Altera o § 6º do art. 62 da Constituição Federal, para modificar a regra de 

sobrestamento de pauta por medida provisória. Diário do Senado Federal, Brasília, 

25 mar. 2011b. Disponível em:< 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_

NUM=14&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PAR

TIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SE

L_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITU

ACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-

+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_at

ual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_

de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto

=&sel_natureza=>. Acesso em: 24 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 166, de 2012, na Câmara dos 

Deputados. Acrescenta o § 13 ao art. 62 da Constituição Federal, dispondo sobre o 

limite de apreciação das medidas provisórias. Diário da Câmara dos Deputados, 

Brasília, 09 mai. 2012b. Disponível em:< 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=54378

6>. Acesso em: 24 set. 2013. 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=11&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=24961
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=24961
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=14&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=14&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=14&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=14&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=14&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=14&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=14&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=14&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=14&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=543786
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=543786


80 

 

 

 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 173, de 2012, na Câmara dos 

Deputados. Dá nova redação ao caput do art. 62 da Constituição Federal, para 

determinar o número máximo de medidas provisórias editadas por ano civil. Diário 

da Câmara dos Deputados, Brasília, 18 mai. 2012c. Disponível em:< 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=54493

7>. Acesso em: 24 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 18, de 1995, na Câmara dos 

Deputados. Acrescenta parágrafo ao artigo 62 da Constituição Federal, instituindo 

limite para a edição de medidas provisórias. Diário do Congresso Nacional, 

Brasília, 11 abr. 1995d. Disponível em:< 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=24962

>. Acesso em: 23 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 2, de 1995, na Câmara dos 

Deputados. Dá nova redação ao artigo 62 da Constituição Federal. Diário do 

Congresso Nacional, Brasília, 15 mar. 1995e. Disponível em:< 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=24954

>. Acesso em: 23 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 20, de 1995, no Senado Federal. Dá 

nova redação ao artigo 62 da Constituição Federal. Diário do Congresso Nacional, 

Brasília, 13 abr. 1995f. Disponível em:< 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6

&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-

+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=20&txt_

ano=1995&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&s

el_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual

=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situaca

o=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&d

at_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=>. Acesso em: 24 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 208, de 2003, na Câmara dos 

Deputados. Altera o § 8º do art. 62 da Constituição Federal para determinar que as 

Medidas Provisórias terão a sua votação iniciada, alternadamente, na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal. Diário da Câmara dos Deputados, Brasília, 10 

dez. 2003. Brasília, DF, 2003. Disponível em:< 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14605

1>. Acesso em: 24 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 208, de 2012, na Câmara dos 

Deputados. Acrescenta parágrafo ao art. 62 da Constituição Federal, dispondo sobre 

a apreciação das medidas provisórias. Diário da Câmara dos Deputados, Brasília, 

16 ago. 2012d. Disponível em:< 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=55322

3>. Acesso em: 24 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 25, de 2008, no Senado Federal. 

Altera a redação do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, para evitar o 

sobrestamento de deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando a 

medida provisória. Diário do Senado Federal, Brasília, 19 jun. 2008a. Disponível 

em:< 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_

NUM=25&TXT_ANO=2008&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PAR

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=544937
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=544937
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=24962
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=24962
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=24954
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=24954
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=20&txt_ano=1995&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=20&txt_ano=1995&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=20&txt_ano=1995&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=20&txt_ano=1995&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=20&txt_ano=1995&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=20&txt_ano=1995&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=20&txt_ano=1995&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=20&txt_ano=1995&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=146051
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=146051
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=553223
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=553223
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=25&TXT_ANO=2008&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=25&TXT_ANO=2008&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=


81 

 

 

 

TIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SE

L_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITU

ACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-

+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_at

ual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_

de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto

=&sel_natureza=>. Acesso em: 24 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 25, de 2013, no Senado Federal. 

Altera os art. 62 e 64 da Constituição Federal para dispor sobre o pressuposto 

constitucional da urgência autorizador da edição de medidas provisórias e a 

solicitação de urgência para apreciação de projetos. Diário do Senado Federal, 

Brasília, 15 mai. 2013d. Disponível em:< 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_

NUM=25&TXT_ANO=2013&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PAR

TIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SE

L_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITU

ACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-

+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_at

ual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_

de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto

=&sel_natureza=>. Acesso em: 24 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 251, de 2013, na Câmara dos 

Deputados. Altera o § 9º do art. 62 da Constituição Federal, para tornar nominal a 

votação das medidas provisórias por cada uma das Casas do Congresso Nacional. 

Diário da Câmara dos Deputados, Brasília, 03 abr. 2013e. Disponível em:< 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=56852

7>. Acesso em: 24 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 26, de 1995, na Câmara dos 

Deputados. Dá nova redação ao artigo 62 da Constituição Federal. Diário do 

Congresso Nacional, Brasília, 11 abr. 1995g. Disponível em:< 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=24963

>. Acesso em: 23 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 284, de 2008, na Câmara dos 

Deputados. Altera o § 2º do art. 62 e o inciso I do art. 150 da Constituição Federal, 

para dispor sobre exigência de lei complementar para majoração ou instituição de 

tributos. Diário da Câmara dos Deputados, Brasília, 23 ago. 2008b. Disponível 

em:< 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=40649

9>. Acesso em: 24 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 285, de 2013, na Câmara dos 

Deputados. Acrescenta dispositivo no art. 62 da Constituição Federal para vedar a 

edição de medida provisória sobre matéria objeto de veto presidencial pendente de 

deliberação pelo Congresso Nacional e valorizar os projetos de iniciativa 

parlamentar. Diário da Câmara dos Deputados, Brasília, 11 jul. 2013f. Disponível 

em:< 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=58456

5>. Acesso em: 24 set. 2013. 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=25&TXT_ANO=2008&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=25&TXT_ANO=2008&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=25&TXT_ANO=2008&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=25&TXT_ANO=2008&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=25&TXT_ANO=2008&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=25&TXT_ANO=2008&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=25&TXT_ANO=2008&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=25&TXT_ANO=2013&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=25&TXT_ANO=2013&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=25&TXT_ANO=2013&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=25&TXT_ANO=2013&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=25&TXT_ANO=2013&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=25&TXT_ANO=2013&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=25&TXT_ANO=2013&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=25&TXT_ANO=2013&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=25&TXT_ANO=2013&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=568527
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=568527
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=24963
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=24963
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=406499
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=406499
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=584565
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=584565


82 

 

 

 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 29, de 2013, no Senado Federal. 

Altera o art. 62 da Constituição Federal para limitar a edição de Medidas 

Provisórias. Diário do Senado Federal, Brasília, 05 jun. 2013g. Disponível em:< 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_

NUM=29&TXT_ANO=2013&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PAR

TIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SE

L_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITU

ACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-

+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_at

ual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_

de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto

=&sel_natureza=>. Acesso em: 23 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 3, de 2007, no Senado Federal. 

Acrescenta inciso V ao § 1º do art. 62 da Constituição Federal, para vedar a edição 

da medida provisória sobre matéria objeto de projeto de lei em tramitação no 

Congresso Nacional. Diário do Senado Federal, Brasília, 07 fev. 2007e. 

Disponível em:< 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_

NUM=3&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PAR

TIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SE

L_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITU

ACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-

+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_at

ual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_

de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto

=&sel_natureza=>. Acesso em: 24 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 35, de 2004, no Senado Federal. 

Altera o artigo 62 da Constituição Federal para acrescentar-lhe o § 13, na forma que 

especifica. (Dispõe sobre a edição de Medidas Provisórias). Diário do Senado 

Federal, Brasília, 10 jun. 2004c. Disponível em:< 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_

NUM=35&TXT_ANO=2004&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PAR

TIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SE

L_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITU

ACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-

+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_at

ual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_

de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto

=&sel_natureza=>. Acesso em: 24 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 36, de 2010, no Senado Federal. Dá 

nova redação ao § 6º do art. 62 da Constituição Federal, para determinar que medida 

provisória sobresteja somente deliberações legislativas em matéria de lei ordinária. 

Diário do Senado Federal, Brasília, 16 dez. 2010c. Disponível em:< 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_

NUM=36&TXT_ANO=2010&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PAR

TIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SE

L_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITU

ACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-

+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_at

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=29&TXT_ANO=2013&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=29&TXT_ANO=2013&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=29&TXT_ANO=2013&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=29&TXT_ANO=2013&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=29&TXT_ANO=2013&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=29&TXT_ANO=2013&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=29&TXT_ANO=2013&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=29&TXT_ANO=2013&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=29&TXT_ANO=2013&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=3&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=3&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=3&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=3&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=3&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=3&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=3&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=3&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=3&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=35&TXT_ANO=2004&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=35&TXT_ANO=2004&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=35&TXT_ANO=2004&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=35&TXT_ANO=2004&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=35&TXT_ANO=2004&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=35&TXT_ANO=2004&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=35&TXT_ANO=2004&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=35&TXT_ANO=2004&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=35&TXT_ANO=2004&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=36&TXT_ANO=2010&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=36&TXT_ANO=2010&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=36&TXT_ANO=2010&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=36&TXT_ANO=2010&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=36&TXT_ANO=2010&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=36&TXT_ANO=2010&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=


83 

 

 

 

ual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_

de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto

=&sel_natureza=>. Acesso em: 23 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 4 de 1995, no Senado Federal. 

Acrescenta parágrafo ao art. 62 da Constituição Federal. Diário do Congresso 

Nacional, Brasília, 10 mar. 1995h. Disponível em:< 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=18022>. 

Acesso em: 24 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 472, de 1997, na Câmara dos 

Deputados. Altera dispositivos dos arts. 48, 62 e 84 da Constituição Federal, e dá 

outras providências. Diário da Câmara dos Deputados, Brasília, 12 ago. 1997a. 

Disponível em:< 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14784

>. Acesso em: 24 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 511, de 2006, na Câmara dos 

Deputados. Altera o art. 62 da Constituição Federal para disciplinar a edição de 

medidas provisórias. Diário da Câmara dos Deputados, Brasília, 19 mai. 2006a. 

Disponível em:< 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=31395

1>. Acesso em: 24 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 52, de 1995, na Câmara dos 

Deputados. Dá nova redação ao artigo 62 da Constituição Federal. Diário do 

Congresso Nacional, Brasília, 4 mai. 1995i. Disponível em:< 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=24967

>. Acesso em: 23 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 65, de 1995, no Senado Federal. 

Altera dispositivos da Constituição Federal. Diário do Senado Federal, Brasília, 28 

out. 1995j. Disponível em:< 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6

&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-

+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=65&txt_

ano=1995&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&s

el_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual

=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situaca

o=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&d

at_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=>. Acesso em: 24 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 7, de 1997, no Senado Federal. 

Institui os Atos Normativos Transitórios em substituição às medidas provisórias. 

Diário do Senado Federal, Brasília, 7 mar. 1997b. Disponível em:< 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6

&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-

+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=7&txt_a

no=1997&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&se

l_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=

S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao

=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&da

t_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=>. Acesso em: 24 set. 2013. 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=36&TXT_ANO=2010&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=36&TXT_ANO=2010&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=36&TXT_ANO=2010&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=18022
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14784
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14784
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=313951
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=313951
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=24967
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=24967
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=65&txt_ano=1995&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=65&txt_ano=1995&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=65&txt_ano=1995&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=65&txt_ano=1995&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=65&txt_ano=1995&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=65&txt_ano=1995&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=65&txt_ano=1995&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=65&txt_ano=1995&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=7&txt_ano=1997&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=7&txt_ano=1997&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=7&txt_ano=1997&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=7&txt_ano=1997&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=7&txt_ano=1997&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=7&txt_ano=1997&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=7&txt_ano=1997&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/consulta.asp?Tipo_Cons=8&orderby=6&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&str_tipo=PEC&selAtivo=&selInativo=&radAtivo=S&txt_num=7&txt_ano=1997&sel_tipo_norma=&txt_num_norma=&txt_ano_norma=&sel_assunto=&sel_tipo_autor=&txt_autor=&sel_partido=&sel_uf=&txt_relator=&ind_relator_atual=S&sel_comissao=&txt_assunto=&tip_palavra_chave=T&rad_trmt=T&sel_situacao=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=


84 

 

 

 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 70, de 2011, na Câmara dos 

Deputados. Altera o procedimento de apreciação das medidas provisórias pelo 

Congresso Nacional. Diário da Câmara dos Deputados, Brasília, 18 ago. 2011c. 

Disponível em:< 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=51611

1>. Acesso em: 24 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 78, de 2007, no Senado Federal. 

Altera o art. 62 da Constituição Federal para disciplinar a edição de medidas 

provisórias. Diário do Senado Federal , Brasília, 23 ago. 2007f. Disponível em:< 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_

NUM=78&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PAR

TIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SE

L_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITU

ACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-

+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_at

ual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_

de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto

=&sel_natureza=. Acesso em: 24 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 8, de 1995, na Câmara dos 

Deputados. Suprime o inciso V do artigo 59 e o artigo 62 da Constituição Federal. 

Diário do Congresso Nacional, Brasília, 15 mar. 1995k. Disponível em:< 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=24960

>. Acesso em: 23 set. 2013. 

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição 8, de 2011, no Senado Federal. Veda 

a edição de medidas provisórias sobre as matérias que especifica e promove 

alterações na sua sistemática de tramitação. Diário do Senado Federal, Brasília, 17 

mar. 2011d. Disponível em:< 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_

NUM=8&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PAR

TIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SE

L_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITU

ACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-

+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_at

ual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_

de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto

=&sel_natureza=>. Acesso em: 23 set. 2013. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

293-7/600 – Distrito Federal (Medida Liminar). Requerente: Procurador-Geral da 

República. Requerido: Presidente da República. Relator: Ministro Celso de Mello, 

Brasília, 1990b. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346295>. 

Acesso em 20 jun, 2013. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

295-3 – Distrito Federal (Medida Liminar). Requerente: Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil. Requerido: Presidente da República. Relator: 

Ministro Marco Aurélio, Brasília, 1990c. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346296>. 

Acesso em 18 ago, 2013. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=516111
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=516111
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=78&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=78&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=78&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=78&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=78&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=78&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=78&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=78&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=78&TXT_ANO=2007&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=24960
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=24960
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=8&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=8&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=8&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=8&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=8&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=8&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=8&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=8&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=8&TXT_ANO=2011&SEL_TIPO_AUTOR=&TXT_AUTOR=&SEL_PARTIDO=&SEL_UF=&TXT_RELATOR=&TXT_ASSUNTO=&RAD_TRMT=T&SEL_TIPO_NORMA=&TXT_NUM_NORMA=&TXT_ANO_NORMA=&SEL_SITUACAO=&Tipo_Cons=8&hid_comissao=TOD+-+TODAS&hid_status=TOD+-+TODAS&ind_relator_atual=&sel_comissao=&tip_palavra_chave=&ind_status_atual=A&dat_situacao_de=&dat_situacao_ate=&txt_tramitacao=&dat_apresentacao_de=&dat_apresentacao_ate=&IND_COMPL=&FlagTot=1&orderby=6&sel_assunto=&sel_natureza=
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346295
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346296


85 

 

 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

4.029. Requerente: Associação Nacional dos servidores do IBAMA – ASIBAMA 

Nacional. Requerido: Presidente da República. Relator: Ministro Luiz Fux, Brasília, 

2008c. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=393813&tipo=TP&descr

icao=ADI%2F4029>. Acesso em 19 ago, 2013. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Decisão Monocrática no Mandado de 

Segurança 25.939- Distrito Federal. Impetrantes: Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio 

Maia. Impetrado: Presidente da Mesa do Senado Federal. Relator: Ministro 

Sepúlveda Pertence, Brasília, 2006b. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28MS%2

4%2ESCLA%2E+E+25939%2ENUME%2E%29&base=baseMonocraticas&url=htt

p://tinyurl.com/b7axq8d >. Acesso em 6 set, 2013. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar em Mandado de 

Segurança 27.931-1 Distrito Federal. Impetrantes: Carlos Fernando Coruja 

Agustini, Ronaldo Ramos Caiado e José Anibal Peres de Pontes. Impetrado: 

Presidente da Câmara dos Deputados. Relator: Ministro Celso de Mello, Brasília, 

2009h. Disponível em: <http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/3576281/medida-

cautelar-no-mandado-de-seguranca-ms-27931 >. Acesso em 24 ago, 2013, 13:37:52. 

CABRAL, Bernardo. [Pronunciamento proferido na Assembléia Nacional 

Constituinte por ocasião da votação da emenda que suprimiria a previsão de 

medidas provisórias do projeto de Constituição, em 19 mar. 1988]. Brasília, Diário 

da Assembléia Nacional Constituinte, 19 mar. 1988.  

CLÈVE, Clèmerson Merlin. Medidas Provisórias. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, 304 p. 

CUNHA, Lucas Rodrigues. Tramitação e emendamento das medidas provisórias: 

evolução institucional do Executivo e do Legislativo no Brasil. Revista Jurídica da 

Presidência, Brasília, DF, v. 14 n. 103, p. 325 – 355, Jun./Set. 2012. Disponível 

em:< https://www4.planalto.gov.br/revistajuridica/copy_of_vol-14-n-102-fev-mai-

2012/menu-vertical/apresentacao/rjp-103-integral.pdf>. Acesso em 18 ago, 2013. 

DANTAS, Ivo. Medida Provisória: uma manifestação de vontade imperial do Poder 

Executivo à luz de uma análise crítica da EC 32. Revista Jus Vigilantibus, Terça-

feira, 26 de fevereiro de 2008.  Disponível em: <http://jusvi.com/pecas/31815>. 

Acesso em 20 jun, 2013. 

FERREIRA, Aloysio Nunes. [Pronunciamento proferido na Votação da PEC nº 472, 

de 1997: 1ª tramitação, 1º turno, em 20 de maio 1999]. Brasília, Diário da Câmara 

dos Deputados, 1999. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do Processo Legislativo. 6ª ed., 2ª tir. São 

Paulo: Saraiva, 2009, pp. 14;16 – 236;246   

FIGUEIREDO, Argelina Cheibub. Pior a emenda fixa do que o remendo provisório. 

Insight Inteligência, v. 41, p. 40 - 46, abr., mai. e jun., 2008. Disponível em: < 

http://www.insightinteligencia.com.br/41/PDFs/03%20-

%20Pior%20a%20emenda%20fixa.pdf>. Acesso em: 8 set. 2013. 

FIGUEIREDO, Argelina; LIMONGI, Fernando. Bases Institucionais do 

Presidencialismo de Coalizão. Lua Nova, São Paulo: Cedec, nº 44, 1998, pp. 81-

106.  

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=393813&tipo=TP&descricao=ADI%2F4029
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=393813&tipo=TP&descricao=ADI%2F4029
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28MS%24%2ESCLA%2E+E+25939%2ENUME%2E%29&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/b7axq8d
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28MS%24%2ESCLA%2E+E+25939%2ENUME%2E%29&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/b7axq8d
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28MS%24%2ESCLA%2E+E+25939%2ENUME%2E%29&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/b7axq8d
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/3576281/medida-cautelar-no-mandado-de-seguranca-ms-27931
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/3576281/medida-cautelar-no-mandado-de-seguranca-ms-27931
https://www4.planalto.gov.br/revistajuridica/copy_of_vol-14-n-102-fev-mai-2012/menu-vertical/apresentacao/rjp-103-integral.pdf
https://www4.planalto.gov.br/revistajuridica/copy_of_vol-14-n-102-fev-mai-2012/menu-vertical/apresentacao/rjp-103-integral.pdf
http://jusvi.com/pecas/31815
http://www.insightinteligencia.com.br/41/PDFs/03%20-%20Pior%20a%20emenda%20fixa.pdf
http://www.insightinteligencia.com.br/41/PDFs/03%20-%20Pior%20a%20emenda%20fixa.pdf


86 

 

 

 

ITÁLIA. La Costituzione Italiana, 1947. Disponível em: 

<http://archivio.camera.it/resources/pu01/allegati/Costituzione_copia_anastatica.pdf

#nav> Acesso em 20 jun. 2013. 

ITÁLIA. Legge 19 gennaio 1939, o. 129. Disponível em: 

<http://storia.camera.it/res/pdf/leggi/129_LEGGE_1939.pdf.> Acesso em 20 jun. 

2013. 

ITÁLIA. Legge 31 gennaio 1926, o. 100. Disponível em: 

<http://www.provincia.asti.it/hosting/vvf/c_protciv/leggi/26_100.html>. Acesso em 

20 jun. 2013. 

ITÁLIA. Statuto Fondamentale dela Monarchia di Savoia, 1848. Disponível em: 

<http://storia.camera.it/img-repo/statuto_albertino.pdf#nav>. Acesso em 20 jun, 

2013. 

JOBIM, Nelson. [Pronunciamento proferido na Assembléia Nacional Constituinte 

por ocasião da votação da emenda que suprimiria a previsão de medidas provisórias 

do projeto de Constituição, em 19 mar. 1988]. Brasília, Diário da Assembléia 

Nacional Constituinte, 19 mar. 1988. 

JOBIM, Nelson. [Pronunciamento proferido na Reunião da Comissão Especial PEC 

472-A/97, sobre a edição de Medidas Provisórias, em 30 mar. 2000]. Brasília, 

Diário da Câmara dos Deputados, 2000.  

MAIA, Marco.  [Pronunciamento proferido na Sessão Ordinária da Câmara dos 

Deputados, em razão das novas regras de tramitação das medidas provisórias, 

decorrentes da Decisão do STF na ADI 4029, em 19 jun. 2012]. Brasília, Diário da 

Câmara dos Deputados, 20 mar. 2012. Disponível em: 

<http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD20JUN2012.pdf#page%3D1>. 

Acesso em 30 ago. 2013. Acesso em: 24 set. 2013. 

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo 

Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional – 4 ed. rev. e atual. – São Paulo: 

Saraiva, 2009. 1484 p.  

MOTTA, Adylson. [Pronunciamento proferido na Assembléia Nacional Constituinte 

por ocasião da votação da emenda que suprimiria a previsão de medidas provisórias 

do projeto de Constituição, em 19 mar. 1988]. Brasília, Diário da Assembléia 

Nacional Constituinte, 19 mar. 1988.  

PAIVA, Mozart Vianna de. Mozart Vianna de Paiva: depoimento [jun. 2013]. 

Entrevistadora: Christiane Satiê Moritsugu Silva. Brasília: 2013. arquivo sonoro 

digital. Entrevista concedida para a realização desta monografia. 

PIRES, Ednilton Andrade. A Medida Provisória e sua evolução constitucional. 

Ensaios sobre impactos da Constituição Federal de 1988 na sociedade 

Brasileira – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2008. 2v. (1005 p.) 

(Série coleções especiais. Obras comemorativas; n.2) 

RENNO, Lúcio. Executive-Legislative Relations in Brazil: Is 2009 The First Year 

Of The Rest Of Our Lives? Revista de Ciência Política, Brasília, DF, v. 30 n. 2, p. 

213 – 230, 2010. Disponível em:< 

http://www.scielo.cl/pdf/revcipol/v30n2/art03.pdf>. Acesso em 6 set. 2013. 

TEMER, Michel. [Pronunciamento proferido na Assembléia Nacional Constituinte 

por ocasião da votação da emenda que suprimiria a previsão de medidas provisórias 

http://archivio.camera.it/resources/pu01/allegati/Costituzione_copia_anastatica.pdf#nav
http://archivio.camera.it/resources/pu01/allegati/Costituzione_copia_anastatica.pdf#nav
http://storia.camera.it/res/pdf/leggi/129_LEGGE_1939.pdf
http://www.provincia.asti.it/hosting/vvf/c_protciv/leggi/26_100.html
http://storia.camera.it/img-repo/statuto_albertino.pdf#nav
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD20JUN2012.pdf#page%3D1
http://www.scielo.cl/pdf/revcipol/v30n2/art03.pdf


87 

 

 

 

do projeto de Constituição, em 19 mar. 1988]. Brasília, Diário da Assembléia 

Nacional Constituinte, 19 mar. 1988.  

VIEIRA, Fernando Sabóia. Poderes e Atribuições do Presidente da Câmara dos 

Deputados no Processo Decisório Legislativo. Para além das urnas: reflexões 

sobre a Câmara dos Deputados. – Brasília : Câmara dos Deputados, Edições 

Câmara, 2011. 

  



88 

 

 

 

ANEXO 

 

ANEXO A 

Quadro 2 – Designação de relatoria de medida provisória na Câmara dos Deputados 

MP Ano Assunto Relator CD   Pres. CD Pres. 

Rep. 

1 2001 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 

da Integração Nacional, no valor de R$ 154.000.000. 

Dep. Professor 

Luizinho 

PT Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

2 2001 Dispõe sobre a assunção pela União de 
responsabilidades civis perante terceiros no caso de 

atentados terroristas ou atos de guerra contra 

aeronaves de empresas aéreas brasileiras. 

Dep. Paes Landim PFL Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

3 2001 Estabelece normas para registro do resultado líquido 

negativo decorrente do ajuste dos valores em reais de 

obrigações e créditos. 

Dep. Luiz Carlos 

Hauly 

PSDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

4 2001 Dispõe sobre a complementação pela União dos 

recursos necessários ao pagamento de bônus aos 

consumidores residenciais de energia. 

Dep. Neuton Lima PFL Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

5 2001 Institui feriados civis nos Estados que especifica. Dep. Narcio 
Rodrigues 

PMDB Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

6 2001 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 
de Minas e Energia, do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário e do Ministério da 

Integração Nacional, no valor global de R$ 
280.000.000,00. 

Dep. Professor 
Luizinho 

PT Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

7 2001 Altera a Lei nº 9.872, de 23 de novembro de 1999, 

que cria o Fundo de Aval para a Geração de Emprego 
e Renda – FUNPROGER. 

Dep. Xico Graziano PSDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

8 2001 Altera e acresce dispositivos à Lei nº 6.385, de 7 de 

dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de 

valores mobiliários e cria a Comissão de Valores 

Mobiliários. 

Dep. Milton Monti PMDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

9 2001 Dispõe sobre o alongamento de dívidas originárias de 
crédito rural, de que trata a Lei nº 9.138, de 29 de 

novembro de 1995. 

Dep. Confúcio Moura PMDB Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

10 2001 Altera a Lei nº  8.745, de 9 de dezembro de 1993, que 
dispõe sobre a contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 
da Constituição Federal. 

Dep. Freire Júnior PMDB Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

11 2001 Cria o Fundo Seguro-Safra e institui o benefício 

Seguro-Safra. 

Dep. Márcio Reinaldo 

Moreira 

PPB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

12 2001 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 

dos Transportes e da Integração Nacional, no valor 
global de R$ 86.000.000.00, para fins que especifica 

Dep. Márcio Reinaldo 

Moreira 

PPB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

13 2001 Cria o cargo de Secretário de Estado de Comunicação 

de Governo. 

Dep. Rubem  Medina PFL Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

14 2001 Dispõe sobre a expansão da oferta de energia 
emergencial. 

Dep. José Carlos 
Aleluia 

PFL Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

15 2001 Repactuação das operações de crédito rural Dep. Wilson Santos PSDB Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

16 2001 Legislação tributária federal Dep. Alex Canziani PSDB Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

17 2001 CONDECINE Dep. Maurílio Ferreira  PMDB Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

18 2001 Subvenções do álcool combustível Dep. Maurílio Ferreira  PMDB Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

19 2001 Crédito extraordinário / Ministério da Integração Dep. Márcio Reinaldo PPB Aécio Neves 
PSDB 

FHC 
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MP Ano Assunto Relator CD   Pres. CD Pres. 

Rep. 

20 2001 Crédito extraordinário/ empresas estatais Dep. Paulo Kobayashi PSDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

21 2001 Auxílio-aluno – PROFAE Dep. Nice Lobão  PFL Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

22 2002 Imposto de renda Dep. Rodrigo Maia  PFL Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

23 2002 Crédito extraordinário – Ministério dos Transportes Dep. José Borba  PMDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

24 2002 Dívidas oriundas de operação de crédito rural Dep. Betinho Rosado PFL Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

25 2002 Tributação dos planos de benefícios previdenciários Dep. Armando Abílio  PSDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

26 2002 Extinção da gratificação dos servidores da Imprensa 

Nacional 

Dep. Antonio Carlos 

Pannunzio 

PMDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

27 2002 Infrações penais de repercussão interestadual ou 

internacional 

Dep. André Benassi PSDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

28 2002 Normas gerais de direito penitenciário Dep. Osmar Serraglio PMDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

29 2002 Criação do mercado atacadista de energia elétrica Dep. José Carlos 

Aleluia 

PFL Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

30 2002 Bolsa-renda aos atingidos pelos efeitos da estiagem 

(agricultores-familiares) 

Dep. Xico Graziano  PSDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

31 2002 Crédito extraordinário – Presidência da República e 
dos Ministério das Minas e Energia e do Esporte e 

Turismo 

Dep. Freire Júnior  PMDB Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

32 2002 Prorroga autorização da lei nº 10.309/01 – atentados 
terroristas 

Dep. Roberto Balestra  PPB Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

33 2002 Sistemas nacionais de epidemiologia Dep. Zezé Perrela  PFL Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

34 2002 Crédito extraordinário – Ministério Minas e Energia e 

da Integração Social 

Dep. Milton Monti  PMDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

35 2002 Salário mínimo Dep. Freire Júnior  PMDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

36 2002 Crédito extraordinário – Ministério da Integração 

Nacional 

Dep. Mussa Demes  PFL Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

37 2002 Estruturação de órgãos – criação de cargos – Poder 

Executivo Federal 

Dep. Marisa Serrano PSDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

38 2002 Parcelamento de débitos tributários Dep. Armando 

Monteiro  

PMDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

39 2002 Normas gerais sobre desportos Dep. Jutahy Junior  PSDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

40 2002 Crédito extraordinário – Ministério de Minas e 

Energia 

Dep. Juquinha  PL Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

41 2002 Altera Lei 10.147/02 – PIS-Pasep e Cofins Dep. Osvaldo Biolchi  PMDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

42 2002 Estruturação da Carreira de Inteligência e 

remuneração da ABIN 

Dep. Edmar Moreira PPB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

43 2002 Remuneração dos cargos da Carreira de Procurador 

da Fazenda Nacional 

Dep. Cláudio Cajado  PFL Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

44 2002 Inclusão dos cargos da Comissão Executiva do Plano 

da Lavoura Cacaueira – CEPLAC no Plano de 

Classificação de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970 

Dep.José Carlos 

Aleluia  

PFL Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

45 2002 Altera a Lei nº 9.650, de 27 de maio de 1998: Plano 

de Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil 

Dep. Sebastião 

Madeira 

PSDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 
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MP Ano Assunto Relator CD   Pres. CD Pres. 

Rep. 

46 2002 Reestruturação da Carreira de Auditoria do Tesouro 

Nacional, e organização da Carreira Auditoria-Fiscal 

da Previdência Social e da Carreira Auditoria-Fiscal 
do Trabalho 

Dep. Jovair Arantes PSDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

47 2002 Estruturação da Carreira de Perito Federal Agrário, 

criação da Gratificação de Desempenho de Atividade 
de Perito Federal Agrário – GDAPA e da Gratificação 

Especial de Perito Federal Agrário – GEPRA 

Dep. Moacir 

Micheletto  

PMDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

48 2002 Criação da Gratificação de Desempenho de Atividade 

de Controle e Segurança de Tráfego Aéreo – GDASA 

e da Gratificação Especial de Controle do Tráfego 
Aéreo – GECTA 

Dep. Marcelo Teixeira  PMDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

49 2002 Contratação de operação de crédito interno e 

concessão de garantia da União em operações de 
crédito interno. 

Dep. Wagner Rossi PMDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

50 2002 Abertura de crédito extraordinário em favor de 

Operações Oficiais de Crédito 

Dep. Wagner Rossi  PMDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

51 2002 Criação de cargos de Guarda de Polícia Federal e de 

Analista de Informações Policiais no quadro do 
Departamento de Polícia Federal e de DAS no âmbito 

da Administração Pública Federal 

Dep. Laura Carneiro  PFL Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

52 2002 Criação da Carreira de Supervisão do Sistema de 
Saúde. 

Dep. Jofran Frejat PPB Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

53 2002 Revoga artigos da MP nº 51, que dispõe sobre a 
criação de cargos de Guarda de Polícia Federal e de 

Analista de Informações Policiais no quadro do 

Departamento de Polícia Federal e de DAS no âmbito 
da Administração Pública Federal 

Dep. Aloysio Nunes 
Ferreira  

PSDB Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

54 2002 Abertura de crédito extraordinário em favor do 

Ministério da Integração Nacional 

Dep. Professor 

Luizinho 

PT Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

55 2002 Crédito de valores iguais ou inferiores a R$100,00, de 

que trata a Lei Complementar nº 110, de 29 de junho 

de 2001 

Dep. Professor 

Luizinho 

PT Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

56 2002 Inclusão dos cargos que especifica no Plano de 

Classificação de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, 

de 10 de dezembro de 1970, altera as Leis nº 10.486, 
de 4 de julho de 2002, e 5.662, de 21 de junho de 

2001, e dá outras providências. 

Dep. Antônio 

Cambraia 

PSDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

57 2002 Autoriza a ELETROBRÁS e a União a adquirirem 
ações da CELG para efeito de inclusão no PND, e dá 

outras providências. 

Dep. Euler Morais PMDB Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

58 2002 Exclui da vedação prevista no art. 3º da Lei nº 9.491, 
de 9 de setembro de 1997, as ações detidas pela União 

no capital do Banco do Brasil S.ª, e dá outras 

providências. 

Dep. Aroldo Cedraz  PFL Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

59 2002 Utilização das fontes de recursos existentes no 

Tesouro Nacional no encerramento do exercício 

financeiro de 2001. 

Dep. Danilo de Castro PSDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

60 2002 Crédito extraordinário em favor de Encargos 

Financeiros da União. 

Dep. Wagner Rossi PMDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

61 2002 Dispõe sobre a assunção, pela União, de 
responsabilidades civis perante terceiros no caso de 

atentados terroristas ou atos de guerra contra 

aeronaves de empresas aéreas brasileiras. 

Dep. Herculano 
Anguinetti 

PPB Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

62 2002 Altera o art. 25 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 

1998, que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente. 

Dep. Sarney Filho PFL Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

63 2002 Cria o Programa Diversidade na Universidade. Dep. Osvaldo Biolchi  PMDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

64 2002 Estabelece exceção ao alcance do art. 2º da Lei nº 

10.192, de 14 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre 
medidas complementares ao Plano Real. 

Dep. José Carlos 

Aleluia  

PFL Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

65 2002 Regulamenta o art. 8º do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (Anistia Política).  

(Revogou a MPV nº 2151-03). 

Dep. Custódio Mattos PSDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 
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66 2002 Dispõe sobre a não cumulatividade na cobrança da 

contribuição para os Programas de Integração Social 

(PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep). 

Dep. Benito Gama PMDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

67 2002 Dispõe sobre o tratamento tributário dispensado às 

empresas de transporte aéreo. 

Dep. Alberto Goldman PSDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

68 2002 Altera as Leis nº 10.209, de 23 de março de 2001, e 

10.233, de 5 de junho de 2001 (Vale-Pedágio). 

Dep. Tadeu Filippelli  PMDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

69 2002 Dispõe sobre a proteção de informação não divulgada  Dep. Hugo Biehl  PPB Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

70 2002 Dispõe sobre a participação de capital estrangeiro nas 
empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens, conforme o § 4ª do art. 222 da 

Constituição ... 

Dep. Robson Tuma  PFL Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

71 2002 Altera disposições das Leis nº 9.028 e 10.480, da 

Medida Provisória nº 2.229-43 e dispõe sobre a 

Secretaria da Receita Federal. 

Dep. Mussa Demes  PFL Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

72 2002 Abre crédito extraordinário, no valor de 

R$208.000.000,00, em favor do Ministério da 

Integração Nacional e de Minas e Energia. 

Dep. Professor 

Luizinho 

PT Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

73 2002 Revoga o art. 12 da Medida Provisória nº 66, de 29 de 
agosto de 2002. 

Dep. Xico Graziano PSDB Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

74 2002 Altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para 

assegurar o pagamento de seguro-desemprego ao 
trabalhador resgatado da condição análoga à de 

escravo. 

Dep. José Aníbal PSDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

75 2002 Altera a Legislação Tributária Federal. Dep. Osvaldo Biolchi PMDB Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

76 2002 Dispõe sobre a instituição de equipe de transição pelo 
candidato eleito para o cargo de Presidente da 

República. 

Dep.Osmar Terra PMDB Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

77 2002 Altera as Leis nº 10.464, de 24 de maio de 2002, 
10.177, de 12 de janeiro de 2001, e 10.437, de 25 de 

abril de 2002; autoriza a concessão de crédito, com 

recursos dos Fundos Constitucionais de 
Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Dep. Ronaldo Caiado PFL Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

78 2002 Autoriza o Poder Executivo a doar à República do 
Paraguai vacinas e equipamentos indispensáveis ao 

combate à febre aftosa. 

Dep. Romel Anizio PPB Aécio Neves 
PSDB 

FHC 

79 2002 Altera disposições de leis do Desporto. Dep. Gervásio Silva PFL Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

80 2002 Altera o art. 5º da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 

1992, que dispõe sobre a concessão de subvenção 
econômica na operação de crédito rural. 

Dep. Mendes Thame  PSDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

81 2002 Abre crédito extraordinário, em favor de encargos 

financeiros da União e Refinanciamento da Dívida 

Mobiliária Federal. 

Dep. João Almeida PSDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

82 2002 Dispõe sobre a transferência da União para os Estados 

e o Distrito Federal de parte da malha rodoviária sob 

jurisdição federal, nos casos que especifica, e dá 
outras providências. 

Dep. Tadeu Filippelli  PMDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

83 2002 Dispõe sobre a concessão da aposentadoria especial 

ao cooperado de cooperativa de trabalho ou de 
produção. 

Dep. Rafael Guerra PSDB Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

84 2002 Abre crédito extraordinário em favor do Ministério da 

Integração Nacional, no valor de R$10.000.000,00. 

Dep. Laura Carneiro PFL Aécio Neves 

PSDB 
FHC 

85 2002 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 

da Integração Nacional, no valor de R$45.000.000,00. 

Dep. Pedro Novais PMDB Efraim Morais 

PFL 
FHC 

86 2002 Altera dispositivos da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro 

de 1993, e da Lei nº 10.470, de 25 de junho de 2002, 

cria cargos efetivos, cargos comissionados e 
gratificações no âmbito da Administração Pública 

Federal. 

Dep. Ann Pontes PMDB Efraim Morais 

PFL 
FHC 
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87 2002 Abre crédito extraordinário no valor de 

R$780.039.000,00, em favor do Ministério dos 

Transportes. 

Dep. Mussa Demes PFL Efraim Morais 

PFL 
FHC 

88 2002 Abre crédito extraordinário ao Orçamento de 

Investimento para 2002, em favor de diversas 

empresas do Grupo PETROBRÁS. 

Dep. Machado PFL Efraim Morais 

PFL 
FHC 

89 2002 Abre crédito extraordinário no valor de 

R$38.896.000,00, em favor do Ministério dos 

Transportes. 

Dep. Laura Carneiro PFL Efraim Morais 

PFL 
FHC 

90 2002 Abre crédito extraordinário no valor de 

R$258.414.000,00, em favor do Ministério dos 

Transportes. 

Dep. Antonio Carlos 

Mendes Thame  

PSDB Efraim Morais 

PFL 
FHC 

91 2002 Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que 

dispõe sobre a vigilância sanitária. 

Dep. Ney Lopes  PFL Efraim Morais 

PFL 
FHC 

92 2002 Abre crédito extraordinário no valor de 
R$428.064.000,00, em favor do Ministério dos 

Transportes. 

Dep. Antonio Carlos 
Mendes Thame  

PSDB Efraim Morais 
PFL 

FHC 

93 2002 Abre crédito extraordinário no valor de 

R$165.620.000,00, em favor do Ministério dos 

Transportes. 

Dep. Gustavo Fruet  PMDB Efraim Morais 

PFL 
FHC 

94 2002 Reabre o prazo para que os Municípios que 
refinanciaram suas dívidas junto à União possam 

contratar empréstimos ou financiamentos. 

Dep. Eduardo Gomes  PSDB Efraim Morais 
PFL 

FHC 

95 2002 Dá nova redação ao art. 4º da Lei nº 6.704, de 26 de 
outubro de 1979, que dispõe sobre o seguro de crédito 

à exportação. 

Dep. Herculano 
Anghinetti 

PPB Efraim Morais 
PFL 

FHC 

96 2002 Abre crédito extraordinário no valor de 
R$24.401.000,00, em favor do Ministério dos 

Transportes. 

Dep. Antonio Carlos 
Pannunzio 

PSDB Efraim Morais 
PFL 

FHC 

97 2002 Altera o art. 26 da Medida Provisória nº 2.192-70, de 
24 de agosto de 2001, que estabelece mecanismos 

objetivando incentivar a redução da presença do setor 

público estadual na atividade financeira bancária. 

Dep. Carlos Nader PFL Efraim Morais 
PFL 

FHC 

98 2002 Abre crédito extraordinário no valor de 

R$63.180.000,00, em favor do Ministério dos 

Transportes. 

Dep. Antonio Carlos 

Mendes Thame  

PSDB Efraim Morais 

PFL 
FHC 

99 2002 Abre crédito extraordinário no valor de 

R$38.064.000,00, em favor do Ministério dos 
Transportes. 

Dep. Antonio Carlos 

Pannunzio  

PSDB Efraim Morais 

PFL 
FHC 

100 2002 Altera as Leis nºs. 8.248, de 23 de outubro de 1991, 

8.387, de 30 de dezembro de 1991, e 10.176, de 11 de 
janeiro de 2001, dispondo sobre a capacitação e 

competitividade do setor de tecnologia da informação. 

Dep. Gustavo Fruet  PMDB Efraim Morais 

PFL 
FHC 

101 2002 Dispõe sobre a contribuição para o Programa de 

Integração Social e de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público – PIS/PASEP e da Contribuição 
para Seguridade Social – COFINS devidas pelas 

sociedades cooperativas em geral. 

Dep. André de Paula PFL Efraim Morais 

PFL 
FHC 

102 2002 Abre crédito extraordinário no valor de 

R$36.874.206,00, em favor do Ministério da 

Previdência e Assistência Social. 

Dep. Vicentinho PT Efraim Morais 

PFL 
FHC 

103 2003 Dispõe sobre a organização da Presidência da 

República e dos Ministérios. 

Dep. Zenaldo 

Coutinho 

PSDB Efraim Morais 

PFL 
Lula 

104 2003 Revoga o art. 374 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 – Código Civil (compensação em matéria 

tributária em dívidas fiscais e parafiscais). 

Dep. Wilson Santiago PMDB Efraim Morais 
PFL 

Lula 

105 2003 Abre crédito extraordinário em favor do Ministério da 

Integração Nacional, no valor de R$128.000.000,00. 

Dep. Laura Carneiro PFL Efraim Morais 

PFL 
Lula 

106 2003 Autoriza o Poder Executivo a instituir o Serviço 

Social Autônomo Agência de Promoção de 

Exportações do Brasil – APEX – Brasil. 

Dep. José Múcio 

Monteiro 

PFL Efraim Morais 

PFL 
Lula 
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107 2003 Altera dispositivos das Leis nºs 10.637 (MPV Nº 

66/02), de 30 de dezembro de 2002, e 9.317, de 5 de 

dezembro de 1966 -  Regime Tributário das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte. 

Dep. Professor 

Luizinho 

PT João Paulo 

PT 
Lula 

108 2003 Cria o Programa Nacional de Acesso à Alimentação – 
“Cartão Alimentação”. 

Dep. Sebastião 
Madeira 

PSDB João Paulo 
PT 

Lula 

109 2003 Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção 

econômica à    Companhia de Navegação do São 
Francisco – FRANAVE. 

Dep.José Rocha PFL João Paulo 

PT 
Lula 

110 2003 Cria a Carreira de Agente Penitenciário Federal no 

Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia 
Federal. 

Dep. Asdrúbal Bentes PMDB João Paulo 

PT 
Lula 

111 2003 Cria a Secretaria Especial de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial da Presidência da República. 

Dep. Daniel Almeida PCdoB João Paulo 

PT 
Lula 

112 2003 Cria cargos na Carreira Policial Federal e o Plano 

Especial de Cargos do Departamento de Polícia 

Federal. 

Dep. Paulo Pimenta PT João Paulo 

PT 
Lula 

113 2003 Estabelece normas para a comercialização da 

produção de soja da safra de 2003 (Soja Transgênica). 

Dep. Josias Gomes PT João Paulo 

PT 
Lula 

114 2003 Dispõe sobre a repactuação e o alongamento de 

dividas oriundas de operações de crédito rural 

contratadas sob a égide do PROCERA e do 
PRONAF. 

Dep. João Grandão PT João Paulo 

PT 
Lula 

115 2003 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 

do Meio Ambiente, da Defesa e da Integração 
Nacional, no valor de R$12.000.000,00, para os fins 

que especifica. 

Dep. Pedro Novaes PMDB João Paulo 

PT 
Lula 

116 2003 Dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de abril 
de 2003. 

Dep. Cláudio Magrão PPS João Paulo 
PT 

Lula 

117 2003 Altera dispositivos da Lei nº 10.420, de 10 de abril de 
2002, que cria o Fundo Seguro-Safra e institui o 

benefício Seguro-Safra. 

Dep. Benedito de Lira  PPB João Paulo 
PT 

Lula 

118 2003 Altera a Lei 9.294, de 15 de julho de 1996 (restrições 

ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas 
alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos 

agrícolas). 

Dep. Miguel de Souza  PL João Paulo 

PT 
Lula 

119 2003 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 
dos Transportes. 

Dep. José Rocha PFL João Paulo 
PT 

Lula 

120 2003 Altera o art. 16 da Medida Provisória nº 2.181-45, que 
dispõe sobre operações financeiras entre o Tesouro 

Nacional e as entidades que menciona. 

Dep. Carlito Merss PT João Paulo 
PT 

Lula 

121 2003 Criação de subsidiárias integrais do Branco do Brasil 

S. ª, para atuação no segmento de microfinanças e 
consórcios. 

Dep. Neuton Lima PTB João Paulo 

PT 
Lula 

122 2003 Institui o Programa de Incentivo à Implementação de 

Projetos de Interesse Social – PIPS. 

Dep. Paulo Afonso PMDB João Paulo 

PT 
Lula 

123 2003 Cria a Câmara de Regulação do Mercado de 

Medicamentos – CMED. 

Dep. Eduardo Campos PSB João Paulo 

PT 
Lula 

124 2003 Dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Agência 

Nacional de Águas – ANA. 

Dep. José Thomaz 

Nonô 

PFL João Paulo 

PT 
Lula 

125 2003 Institui no Brasil o Sistema de Certificação do 
Processo Kemberley – SCPK, relativo à exportação e 

à importação de diamantes brutos (REFIS). 

Dep. André Zacharow PDT João Paulo 
PT 

Lula 

126 2003 Dispõe sobre a assunção, pela União, de 

responsabilidades civis perante terceiros no caso de 
atentados terroristas, atos de guerra ou eventos 

correlatos. 

Dep. Paulo Delgado   PT João Paulo 

PT 
Lula 

127 2003 Dispõe sobre a criação do Programa Emergencial e 
Excepcional de Apoio às Concessionárias de Serviços 

Públicos de Distribuição de Energia Elétrica. 

Dep. João Almeida PSDB João Paulo 
PT 

Lula 

128 2003 Revoga a Medida Provisória nº 124/03, dispõe sobre o 

Quadro de Pessoal da Agência Nacional de Águas. 

Dep. Osmânio Pereira PTB João Paulo 

PT 
Lula 
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129 2003 Abre, em favor de Encargos Financeiros da União, 

crédito extraordinário no valor de R$ 

2.3000.000.000,00, para os fins que especifica. 

Dep. José Thomaz 

Nonô  

PFL João Paulo 

PT 
Lula 

130 2003 Dispõe sobre a autorização para desconto de 
prestações em folha de pagamento, e dá outras 

providências. 

Dep. Nelson Meurer   PP João Paulo 
PT 

Lula 

131 2003 Estabelece normas para o plantio e comercialização 
da produção de soja da safra de 2004, e dá outras 

providências. 

Dep. Paulo Pimenta PT João Paulo 
PT 

Lula 

132 2003 Cria o Programa Bolsa Família e dá outras 
providências. 

Dep. Odair PT João Paulo 
PT 

Lula 

133 2003 Cria o Programa Especial de Habitação Popular – 
PEHP. 

Dep. Fernando de 
Fabinho 

PFL João Paulo 
PT 

Lula 

134 2003 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
das Cidades, no valor de R$80.000.000,00. 

Dep. José Borba PMDB João Paulo 
PT 

Lula 

135 2003 Altera a Legislação Tributária Federal e dá outras 

providências. 

Dep. Jamil Murad PCdoB João Paulo 

PT 
Lula 

136 2003 Acrescenta artigo à Lei que transforma o CADE em 

Autarquia e dispõe sobre a prevenção e a repressão às 
infrações contra a ordem econômica. 

Dep. Sebastião 

Madeira 

PSDB João Paulo 

PT 
Lula 

137 2003 Autoriza a União a permutar Certificados Financeiros 

do Tesouro. 

Dep. Luiz Sérgio PT João Paulo 

PT 
Lula 

138 2003 Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social (Prazo de decadência de direito ou ação). 

Dep. José Pimentel PT João Paulo 

PT 
Lula 

139 2003 Institui o Programa de Complementação ao 
Atendimento Educacional Especializado aos 

Portadores de Deficiência. 

Dep. Marinha Raupp PMDB João Paulo 
PT 

Lula 

140 2003 Cria o Programa Nacional de Financiamento da 
Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira. 

Dep. Roberto Freire PPS João Paulo 
PT 

Lula 

141 2003 Dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante 

do Ensino Superior. 

Dep. Prof. Irapuã 

Teixeira 

PP João Paulo 

PT 
Lula 

142 2003 Dispõe sobre os créditos do Banco Central do Brasil 

contra instituição financeira credenciada a operar no 
Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos – 

CCR. 

Dep. Sandro Mabel PL João Paulo 

PT 
Lula 

143 2003 Extingue o Conselho Diretor do Fundo de Garantia à 
Exportação – CFGE e altera dispositivos da Lei nº 

9.818/99 que trata do mesmo. 

Dep. Luiz Carreira PFL João Paulo 
PT 

Lula 

144 2003 Altera diversas Leis que tratam de Energia Elétrica. Dep. Fernando Ferro  PT João Paulo 

PT 
Lula 

145 2003 Autoriza a criação da Empresa de Pesquisa Energética 

– EPE. 

Dep. Salvador 

Zimbaldi  

PTB João Paulo 

PT 
Lula 

146 2003 Reestrutura a Carreira Previdenciária, instituindo a 

Carreira do Seguro Social. 

Dep. Pedro Novais  PMDB João Paulo 

PT 
Lula 

147 2003 Institui o Sistema Nacional de Avaliação e Progresso 

do Ensino Superior e dispõe sobre a avaliação do 

ensino superior. 

Dep. Dr. Evilásio  PSB João Paulo 

PT 
Lula 

148 2003 Atribui competências à Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS e fixa as diretrizes a serem 

observadas na definição de normas para implantação 
de programas especiais de incentivo à adaptação de 

contratos anteriores à Lei 9.656, de 3 de junho de 

1998. 

Dep. Dr. Pinotti  PFL João Paulo 

PT 
Lula 

149 2003 Autoriza o Poder Executivo a doar à República da 

Bolívia vacinas contra a febre aftosa. 

Dep. Pompeo de 

Mattos 

PDT João Paulo 

PT 
Lula 

150 2003 Altera a Lei nº 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, 
que institui o Programa de Arrendamento Residencial. 

Dep. Maria do Carmo 
Lara  

PT João Paulo 
PT 

Lula 

151 2003 Dispõe sobre a criação do Instituto Nacional do Semi-

Árido – INSA, unidade de pesquisa integrante da 
estrutura básica do Ministério da Ciência e 

Tecnologia. 

Dep. Nilson Pinto  PSDB João Paulo 

PT 
Lula 
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152 2003 Altera o art. 47 da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 

1998. (Alienação de bens imóveis de domínio da 

União) 

Dep. José Militão  PTB João Paulo 

PT 
Lula 

153 2003 Institui a Taxa de Avaliação in loco das instituições 

de educação superior e das condições de ensino dos 

cursos de graduação. 

Dep. Júlio Lopes PP João Paulo 

PT 
Lula 

154 2003 Autoriza a Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ a 

disponibilizar medicamentos, mediante ressarcimento. 

Dep. Henrique 

Fontana 

PT João Paulo 

PT 
Lula 

155 2003 Dispõe sobre a criação de carreiras e organização de 
cargos efetivos das autarquias especiais denominadas 

Agências Reguladoras. 

Dep. Luciano Zica  PT João Paulo 
PT 

Lula 

156 2003 Institui o Auxílio-Aluno no âmbito do Projeto de 

Profissionalização dos Trabalhadores de Enfermagem 
– PROFAE. 

Dep. Laura Carneiro  PFL João Paulo 

PT 
Lula 

157 2003 Dispõe sobre o registro, posse e comercialização de 

armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional 

de Armas – Sinarm e define crimes. 

Dep. Mauro Lopes  PMDB João Paulo 

PT 
Lula 

158 2003 Dispõe sobre a criação do Plano Especial de Cargos 

da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN. 

Dep. Perpétua 

Almeida  

PCdoB João Paulo 

PT 
Lula 

159 2003 Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção 
econômica à Companhia de Navegação do São 

Francisco – FRANAVE. 

Dep. Vittorio Medioli  PSDB João Paulo 
PT 

Lula 

160 2003 Dispõe sobre a instituição de Gratificação Temporária 
para os servidores Técnico-Administrativos e 

Técnico-Marítimos das Instituições Federais de 

Ensino. 

Dep. Carlos Abicalil  PT João Paulo 
PT 

Lula 

161 2004 Institui Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico incidente sobre a importação e a 

comercialização de petróleo e seus derivados, gás 
natural e seus derivados, e álcool etílico combustível 

(Cide). 

Dep. Vander Louber  PT João Paulo 

PT 
Lula 

162 2004 Abre crédito extraordinário, em favor de 

Transferências a Estados, Distrito Federal e 

Municípios, no valor de R$ 3.400.000.000,00, para os 

fins que especifica. 

Dep. Pedro Novais PMDB João Paulo 

PT 
Lula 

163 2004 Altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que 

dispõe sobre a organização da Presidência da 
República e dos Ministérios. 

Dep. Zarattini  PT João Paulo 

PT 
Lula 

164 2004 Dispõe sobre a Contribuição para os Programas de 

Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público e a Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre 
a importação de bens e serviços. 

Dep. Mário 

Negromonte 

PP João Paulo 

PT 
Lula 

165 2004 Dispõe sobre o contrato de gestão entre a Agência 

Nacional de Águas e as entidades delegatárias das 
funções de Agência de Água, nos termos do art. 51 da 

Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e dá outras 

providências. 

Dep. Mário Assad 

Júnior 

PL João Paulo 

PT 
Lula 

166 2004 Cria a Carreira de Perícia Médica da Previdência 

Social, dispõe sobre a remuneração da Carreira de 

Supervisor Médico-Pericial do Quadro de Pessoal do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e dá 

outras providências. 

Dep. Laura Carneiro  PFL João Paulo 

PT 
Lula 

167 2004 Dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, 

altera dispositivos das Leis nºs 9.717, de 27 de 

novembro de 1998, 9.783, de 28 de janeiro de 1999, 
8.213, de 24 de julho de 1991, 9.532, de 10 de 

dezembro de 1997, e dá outras providências. 

Dep. José Pimentel PT João Paulo 
PT 

Lula 

168 2004 Proíbe a exploração de todas as modalidades de jogos 

de bingo e jogos em máquinas eletrônicas 
denominadas “caça-níqueis”, independentemente dos 

nomes de fantasia , e dá outras providências 

Dep. Roberto 

Magalhães  

PTB João Paulo 

PT 
Lula 
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169 2004 Acrescenta o inciso XVI ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 

11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e dá outras 
providências 

Dep. Jorge Alberto  PMDB João Paulo 

PT 
Lula 

170 2004 Dispõe sobre a criação do Plano Especial de Cargos 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA e da Gratificação Temporária de Vigilância 

Sanitária e dá outras providências. 

Dep. Vanessa 

Grazziotin 

PCdoB João Paulo 

PT 
Lula 

171 2004 Antecipa, em caráter excepcional, a transferência de 
recursos prevista no art. 1° - A da Lei n° 10.336, de 

19 de dezembro de 2001. 

Dep. Dr. Heleno PP João Paulo 
PT 

Lula 

172 2004 Dá nova redação ao caput do art. 7o da Lei no 9.264, 

de 7 de fevereiro de 1996, que dispõe sobre o 
desmembramento e a reorganização da Carreira 

Policial Civil do Distrito Federal, fixa remuneração de 

seus cargos e institui, para os militares do Distrito 
Federal – Polícia Militar e Corpo de Bombeiros 

Militar, a Gratificação de Condição Especial de 

Função Militar – GCEF. 

Dep. Cel. Alves  PL João Paulo 

PT 
Lula 

173 2004 Institui o Programa Nacional de Apoio ao Transporte 

do Escolar – PNATE e o Programa de Apoio aos 

Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de 
Jovens e Adultos, dispõe sobre o repasse de recursos 

financeiros do Programa Brasil Alfabetizado, altera o 

art. 4o da Lei no 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e 
dá outras providências. 

Dep. Gilmar Machado  PT João Paulo 

PT 
Lula 

174 2004 Altera o termo inicial dos prazos previstos nos arts. 

29, 30 e 32 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 

2003. (Altera prazos referentes a registro e porte de 
armas) 

Dep. Aloysio Nunes 

Ferreira 

PSDB João Paulo 

PT 
Lula 

175 2004 Acresce parágrafo ao art. 2º da Lei nº 10.150, de 21 
de dezembro de 2000, que dispõe sobre a novação de 

dívidas e responsabilidades do Fundo de 

Compensação de Variações Salariais – FCVS, e dá 
outras providências. 

Dep. José Militão PTB João Paulo 
PT 

Lula 

176 2004 Altera dispositivos da Lei no 9.140, de 4 de dezembro 

de 1995, que reconhece como mortas pessoas 
desaparecidas em razão de participação, ou acusação 

de participação, em atividades políticas. 

Dep. Janete 

Capiberibe 

PSB João Paulo 

PT 
Lula 

177 2004 Dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Renovação 

da Marinha Mercante – AFRMM e o Fundo da 

Marinha Mercante – FMM, e dá outras providências. 

Dep. Luiz Sérgio PT João Paulo 

PT 
Lula 

178 2004 Autoriza, em caráter excepcional, a antecipação da 
transferência de recursos prevista no art. 1º-A da Lei 

n.º 10.336, de 19 de dezembro de 2001, nas condições 

em que especifica. ( Para áreas onde ocorrer dano na 
infra-estrutura de transporte em situações de 

emergência) 

Dep. Hélio Esteves PT João Paulo 
PT 

Lula 

179 2004 Altera os arts. 8º e 16 da Lei nº 9.311, de 24 de 
outubro de 1996, que institui a Contribuição 

Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de 

Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 
Financeira – CPMF, e dá outras providências. 

Dep. Roberto 
Magalhães 

PTB João Paulo 
PT 

Lula 

180 2004 Abre, em favor de Encargos Financeiros da União, 

crédito extraordinário no valor de R$ 
1.400.000.000,00, para os fins que especifica. 

Dep. Fernando de 

Fabinho 

PFL João Paulo 

PT 
Lula 

181 2004 Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.ª – 

ELETROBRÁS a efetuar capitalização junto à 
Companhia Energética do Maranhão – CEMAR e 

altera a alínea “a” do inciso I do art. 3o da Lei no 

10.438, de 26 de abril de 2002. 

Dep. Zé Geraldo PMDB João Paulo 

PT 
Lula 

182 2004 Dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de maio 

de 2004, e dá outras providências. 

Dep. Rodrigo Maia PFL João Paulo 

PT 
Lula 
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183 2004 Reduz as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS, 

incidentes na importação e na comercialização do 

mercado interno de fertilizantes e defensivos 
agropecuários classificados no Capítulo 31 da NCM, 

e dá outras providências. 

Dep. Mário 

Negromonte 

PP João Paulo 

PT 
Lula 

184 2004 Abre crédito extraordinário aos Orçamentos Fiscal e 
de Investimento da União, em favor dos Ministérios 

da Justiça, dos Transportes e da Defesa, para os fins 

que especifica. 

Dep. Virgílio 
Guimarães 

PT João Paulo 
PT 

Lula 

185 2004 Altera a Lei no 10.555, de 13 de novembro de 2002, 

que autoriza condições especiais para o crédito de 

valores iguais ou inferiores a R$ 100,00, de que trata 
a Lei Complementar no 110, de 29 de junho de 2001, 

e dá outras providências. 

Dep. Silas Brasileiro PMDB João Paulo 

PT 
Lula 

186 2004 Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 10.748, de 22 
de outubro de 2003, que cria o Programa Nacional de 

Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens – 

PNPE, e dá outras providências. 

Dep. Reginaldo Lopes PT João Paulo 
PT 

Lula 

187 2004 Dispõe sobre a remuneração dos militares, a serviço 
da União, integrantes de contingente armado de força 

multinacional empregada em operações de paz, em 

cumprimento de obrigações assumidas pelo Brasil em 
entendimentos diplomáticos ou militares, autorizados 

pelo Congresso Nacional e sobre envio de militares 

das Forças Armadas para o exercício de cargos de 
natureza militar junto a organismo internacional. 

Dep.  Nilson Mourão PT João Paulo 
PT 

Lula 

188 2004 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 
da Defesa, para os fins que especifica. 

Dep. Luiz Sérgio PT João Paulo 
PT 

Lula 

189 2004 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 

da Integração Nacional, no valor de R$ 
32.000.000,00, para os fins que especifica. 

Dep. Vignatti  PT João Paulo 

PT 
Lula 

190 2004 Institui, no âmbito do Programa de Resposta aos 

Desastres, o Auxílio Emergencial Financeiro para 

atendimento à população atingida por desastres, 
incluída nos Municípios em estado de calamidade 

pública ou situação de emergência, dá nova redação 

ao § 2o do art. 26 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 
2002, ao art. 2o-A da Lei no 9.604, de 5 de fevereiro 

de 1998, e dá outras providências. 

Dep. Inaldo Leitão PL João Paulo 

PT 
Lula 

191 2004 Dá nova redação aos arts. 1o e 2o da Lei no 8.010, de 
29 de março de 1990, e acrescenta a alínea “f” ao 

inciso I do art. 2o da Lei no 8.032, de 12 de abril de 

1990, que dispõem sobre importações de bens 
destinados a pesquisa científica e tecnológica e suas 

respectivas isenções ou reduções de impostos. 

Dep. Renato 
Casagrande 

PSB João Paulo 
PT 

Lula 

192 2004 Dá nova redação ao § 4º do art. 5º da Lei n.º 8.629, de 

25 de fevereiro de 1993, que dispõe sobre a forma de 

pagamento das indenizações decorrentes de acordos 
judiciais, acrescenta os §§ 7º, 8º e 9º ao mesmo artigo, 

dispondo sobre a forma de pagamento dos imóveis 

rurais pela modalidade de aquisição por compra e 
venda, e dá outras providências. 

Dep. Anselmo  PT João Paulo 

PT 
Lula 

193 2004 Autoriza a União a prestar auxílio financeiro aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com o 

objetivo de fomentar as exportações do País. 

Dep. Max Rosenmann PMDB João Paulo 
PT 

Lula 

194 2004 Abre crédito extraordinário, em favor de 
Transferências a Estados, Distrito Federal e 

Municípios, no valor de R$ 900.000.000,00, para os 

fins que especifica. 

Dep. Eduardo Gomes PSDB João Paulo 
PT 

Lula 

195 2004 Dispõe sobre a obrigatoriedade de os novos aparelhos 

de televisão conterem dispositivo para bloqueio 

temporário da recepção de programação inadequada, e 
dá outras providências. 

Dep. Orlando 

Fantazzini 

PT João Paulo 

PT 
Lula 
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196 2004 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Meio 

Ambiente, no valor de R$ 86.080.000,00 para os fins 
que especifica. 

Dep. Abelardo Lupion PFL João Paulo 

PT 
Lula 

197 2004 Cria o Programa de Modernização do Parque 

Industrial Nacional – Modermaq, e dá outras 
providências. 

Dep. Júlio Lopes PP João Paulo 

PT 
Lula 

198 2004 Altera dispositivos das Leis nos 10.404, de 9 de 

janeiro de 2002, que dispõe sobre a criação da 
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-

Administrativa – GDATA, 10.483, de 3 de julho de 

2002, que dispõe sobre a estruturação da Carreira da 
Seguridade Social e do Trabalho no âmbito da 

Administração Pública Federal, 10.882, de 9 de junho 

de 2004, que dispõe sobre a criação do Plano Especial 
de Cargos da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA e da Gratificação Temporária de 

Vigilância Sanitária, institui a Gratificação Específica 
da Seguridade Social e do Trabalho – GESST, e dá 

outras providências. 

Dep. Sandra Rosado PMDB João Paulo 

PT 
Lula 

199 2004 Institui a Gratificação Específica do Seguro Social – 

GESS, altera disposições das Leis nºs 10.855, de 1º de 

abril de 2004, que dispõe sobre a reestruturação da 
Carreira Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, 

de 26 de dezembro de 2001, instituindo a Carreira do 

Seguro Social, e 10.876, de 2 de junho de 2004, que 
cria a Carreira de Perícia Médica da Previdência 

Social e dispõe sobre a remuneração da Carreira de 

Supervisor Médico-Pericial do Quadro de Pessoal do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e dá 

outras providências. 

Dep. Perpétua 

Almeida 

PCdoB João Paulo 

PT 
Lula 

200 2004 Dispõe sobre o Programa de Subsídio à Habitação de 
Interesse Social – PSH. 

Dep. Jackson Barreto PTB João Paulo 
PT 

Lula 

201 2004 Autoriza a revisão dos benefícios previdenciários 
concedidos, com data de início posterior a fevereiro 

de 1994, e o pagamento dos valores atrasados nas 

condições que especifica. 

Dep. Rogério Teófilo PPS João Paulo 
PT 

Lula 

202 2004 Altera a legislação tributária federal. (Concedendo um 

abono (redutor) de R$ 100,00 (cem reais) no Imposto 

de Renda de Pessoas Físicas.) 

Dep. Carlito Merss PT João Paulo 

PT 
Lula 

203 2004 Altera dispositivos da Lei nº 3.268, de 30 de setembro 
de 1957, que dispõe sobre os Conselhos de Medicina, 

e dá outras providências. 

Dep. Rafael Guerra PSDB João Paulo 
PT 

Lula 

204 2004 Autoriza o Poder Executivo a fornecer ajuda 

humanitária à República do Paraguai com a finalidade 
de dar suporte às vítimas do incêndio ocorrido na 

cidade de Assunção, em 1º de agosto de 2004. 

Dep. Pastor 

Frankembergen 

PTB João Paulo 

PT 
Lula 

205 2004 Dispõe sobre a concessão de subvenção para 

equalização de taxas de juros e outros encargos 
financeiros em operações de crédito para 

investimentos na Região Centro-Oeste, a serem 

contratadas até 30 de junho de 2005, acrescenta o art. 
6ºA à Lei no 10.177, de 12 de janeiro de 2001, e 

altera a redação do § 2º do art. 7º da Lei nº 9.126, de 

10 de novembro de 1995. 

Dep. Sandro Mabel PL João Paulo 

PT 
Lula 

206 2004 Altera a tributação do mercado financeiro e de 

capitais, institui o Regime Tributário para Incentivo à 

Modernização e Ampliação da Estrutura Portuária – 
REPORTO, e dá outras providências. 

Dep. Luiz Sérgio PT João Paulo 

PT 
Lula 

207 2004 Altera disposições das Leis nos 10.683, de 28 de maio 
de 2003, e 9.650, de 27 de maio de 1998. (Status de 

Ministro de Estado para o Presidente do Banco 

Central) 

Dep. Ricardo Fiúza  PP João Paulo 
PT 

Lula 
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208 2004 Altera dispositivos da Lei no 9.678, de 3 de julho de 

1998, que institui a Gratificação de Estímulo à 

Docência no Magistério Superior, e dá outras 
providências. 

Dep. João Matos PMDB João Paulo 

PT 
Lula 

209 2004 Dispõe sobre a tributação dos planos de benefícios de 

caráter previdenciário e dá outras providências. 

Dep. Carlos Mota PL João Paulo 

PT 
Lula 

210 2004 Altera dispositivos da Medida Provisória nº 2.229-43, 

de 6 de setembro de 2001, que dispõe sobre a criação, 

reestruturação e organização de carreiras, cargos e 
funções comissionadas técnicas no âmbito da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional, da Lei no 8.691, de 28 de julho de 1993, 
que dispõe sobre o Plano de Carreiras para a área de 

Ciência e Tecnologia da Administração Federal 

Direta, das Autarquias e das Fundações Federais, da 
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe 

sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis 

da União, das autarquias e das fundações públicas 

federais, da Lei nº 9.650, de 27 de maio de 1998, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos servidores do 

Banco Central do Brasil, da Lei nº 10.768, de 19 de 
novembro de 2003, que dispõe sobre o Quadro de 

Pessoal da Agência Nacional de Águas – ANA, e da 

Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, que dispõe 
sobre a criação de carreiras e organização de cargos 

efetivos das autarquias especiais denominadas 
Agências Reguladoras, e dá outras providências. 

Dep. Sarney Filho PV João Paulo 

PT 
Lula 

211 2004 Abre, em favor dos Ministérios dos Transportes e da 
Integração Nacional, crédito extraordinário no valor 

de R$ 60.000.000,00, para os fins que especifica. 

Dep. Humberto 
Michiles 

PL João Paulo 
PT 

Lula 

212 2004 Altera dispositivos da Lei no 9.266, de 15 de março 
de 1996, que reorganiza as classes da Carreira Policial 

Federal e fixa a remuneração dos cargos que as 

integram, e da Lei no 9.654, de 2 de junho de 1998, 

que cria a Carreira de Policial Rodoviário Federal; 

institui a Gratificação Específica de Apoio Técnico-

Administrativo à Atividade Policial Federal – 
GEAPF, o Plano Especial de Cargos do Departamento 

de Polícia Rodoviária Federal, a Gratificação 

Específica de Apoio Técnico-Administrativo à 
Atividade Policial Rodoviária Federal – GEAPRF e a 

Gratificação de Incremento à Atividade de 

Administração do Patrimônio da União – GIAPU, e 
dá outras providências. 

Dep. Eduardo Seabra  PTB João Paulo 
PT 

Lula 

213 2004 Institui o Programa Universidade para Todos – 

PROUNI, regula a atuação de entidades beneficentes 
de assistência social no ensino superior, e dá outras 

providências. 

Dep. Colombo PT João Paulo 

PT 
Lula 

214 2004 Altera dispositivos das Leis nos 9.478, de 6 de agosto 
de 1997, e 9.847, de 26 de outubro de 

1999.(BIODIESEL) 

Dep. Betinho  Rosado PFL João Paulo 
PT 

Lula 

215 2004 Dispõe sobre o reajustamento dos valores dos soldos 

dos militares das Forças Armadas, e dá outras 

providências. 

Dep. Pedro Correa PP João Paulo 

PT 
Lula 
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216 2004 Dispõe sobre a criação do Plano de Carreira dos 

Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
– INCRA e a criação da Gratificação de Desempenho 

de Atividade de Reforma Agrária – GDARA, altera a 

Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, 
reestrutura os cargos efetivos de Agente de Inspeção 

Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal e 

de Agente de Atividades Agropecuárias do Quadro de 
Pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e reajusta as parcelas remuneratórias 

que lhe são devidas, institui a Gratificação Específica 
de Publicação e Divulgação da Imprensa Nacional – 

GEPDIN, e dá outras providências. 

Dep. Antonio Carlos 

Mendes Thame 

PSDB João Paulo 

PT 
Lula 

217 2004 Abre crédito extraordinário aos Orçamentos Fiscal e 
de Investimento da União, para os fins que especifica. 

Dep. Devanir Ribeiro PT João Paulo 
PT 

Lula 

218 2004 Autoriza a União a fornecer equipamentos e auxílio 

técnico aos países africanos, no combate à praga de 
gafanhotos. 

Dep. Isaias Silvestre PDB João Paulo 

PT 
Lula 

219 2004 Dispõe sobre o desconto de crédito na apuração da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e 
da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS não-

cumulativas, e dá outras providências. 

Dep. José Militão PTB João Paulo 

PT 
Lula 

220 2004 Dispõe sobre a criação de cargos em comissão do 

Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, 
no âmbito do Poder Executivo Federal, e dá nova 

redação a dispositivos das Leis nos 10.438, de 26 de 

abril de 2002, e 10.683, de 28 de maio de 2003. 

Dep. Pastor Amarildo PSC João Paulo 

PT 
Lula 

221 2004 Dispõe sobre o Certificado de Depósito Agropecuário 

– CDA e o Warrant Agropecuário – WA, dá nova 

redação a dispositivos das Leis nos 9.973, de 29 de 
maio de 2000, que dispõe sobre o sistema de 

armazenagem dos produtos agropecuários, 8.427, de 

27 de maio de 1992, que dispõe sobre a concessão de 
subvenção econômica nas operações de crédito rural, 

e 9.514, de 20 de novembro de 1997, que dispõe 

sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e 
institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, e altera 

a Taxa de Fiscalização de que trata a Lei no 7.940, de 

20 de dezembro de 1989. 

Dep. Moacyr 

Micheleto 

PMDB João Paulo 

PT 
Lula 

222 2004 Atribui ao Ministério da Previdência Social 
competências relativas à arrecadação, fiscalização, 

lançamento e normatização de receitas 

previdenciárias, autoriza a criação da Secretaria da 
Receita Previdenciária no âmbito do referido 

Ministério, e dá outras providências. 

Dep. José Borba PMDB João Paulo 
PT 

Lula 

223 2004 Estabelece normas para o plantio e comercialização 

da produção de soja geneticamente modificada da 
safra de 2005, e dá outras providências. 

Dep. Paulo Pimenta PT João Paulo 

PT 
Lula 
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224 2004 Altera dispositivos da Lei no 9.657, de 3 de junho de 

1998, que cria, no âmbito das Forças Armadas, a 

Carreira de Tecnologia Militar, a Gratificação de 
Desempenho de Atividade de Tecnologia Militar e os 

cargos que menciona, da Lei no 10.551, de 13 de 

novembro de 2002, que dispõe sobre a criação da 
Gratificação de Desempenho de Atividade de 

Controle e Segurança de Tráfego Aéreo – GDASA e 

da Gratificação Especial de Controle do Tráfego 
Aéreo – GECTA, e da Lei no 10.910, de 16 de julho 

de 2004, que reestrutura a remuneração dos cargos 

das Carreiras de Auditoria da Receita Federal, 
Auditoria-Fiscal da Previdência Social, Auditoria-

Fiscal do Trabalho, altera o pró-labore, devido aos 

ocupantes dos cargos efetivos da carreira de 
Procurador da Fazenda Nacional, e a Gratificação de 

Desempenho de Atividade Jurídica – GDAJ, devida 

aos ocupantes dos cargos efetivos das Carreiras de 
Advogados da União, de Procuradores Federais, de 

Procuradores do Banco Central do Brasil, de 

Defensores Públicos da União e aos integrantes dos 
quadros suplementares de que trata o art. 46 da 

Medida Provisória no 2.229-43, de 6 de setembro de 

2001, e dá outras providências. 

Dep. Zelinda Novaes PFL João Paulo 

PT 
Lula 

225 2004 Autoriza a Caixa Econômica Federal, em caráter 
excepcional e por tempo determinado, a arrecadar e 

alienar os diamantes brutos em poder dos indígenas 

Cintas-Largas habitantes das Terras Indígenas 
Roosevelt, Parque Indígena Aripuanã, Serra Morena e 

Aripuanã. 

Dep. Marcelo Ortiz PV João Paulo 
PT 

Lula 

226 2004 Institui o Programa Nacional de Microcrédito 
Produtivo Orientado – PNMPO e altera dispositivos 

da Lei no 8.029, de 12 de abril de 1990, que trata do 

apoio ao desenvolvimento de micro e pequenas 
empresas, da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, 

que institui a Contribuição Provisória sobre 

Movimentação ou Transmissão de Valores e de 
Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, 

da Lei no 9.872, de 23 de novembro de 1999, que trata 

do Fundo de Aval para a Geração de Emprego e 
Renda – FUNPROGER, da Lei no 10.194, de 14 de 

fevereiro de 2001, que dispõe sobre a instituição de 

Sociedades de Crédito ao Microempreendedor, e da 
Lei no 10.735, de 11 de setembro de 2003, que dispõe 

sobre o direcionamento de depósitos à vista captados 

pelas instituições financeiras para operações de 
crédito destinadas à população de baixa renda e a 

microempreendedores, e dá outras providências. 

Dep. Heleno Silva PL João Paulo 
PT 

Lula 

227 2004 Dispõe sobre o Registro Especial, na Secretaria da 

Receita Federal do Ministério da Fazenda, de 

produtor ou importador de biodiesel e sobre a 

incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da 

COFINS sobre as receitas decorrentes da venda desse 

produto, altera a Lei no 10.451, de 10 de maio de 
2002, e dá outras providências. 

Dep. Ivan Ranzolin PP João Paulo 

PT 
Lula 

228 2004 Regulamenta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do art. 5o da Constituição e dá outras 

providências. (DOCUMENTOS SIGILOSOS) 

Dep. Sérgio Miranda PCdoB João Paulo 
PT 

Lula 

229 2004 Acresce parágrafos ao art. 10 da Lei no 9.615, de 24 

de março de 1998, dá nova redação ao art. 3o da Lei 

no 10.891, de 9 de julho de 2004, e prorroga os prazos 
previstos nos arts. 30 e 32 da Lei no 10.826, de 22 de 

dezembro de 2003. (Loteria Esportiva, Bolsa-atleta e 

registro de armas de fogo) 

Dep. Julio Lopes PP João Paulo 

PT 
Lula 
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230 2004 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 

da Saúde, da Defesa e do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, no valor global de R$ 
569.100.000,00, para os fins que especifica e dá 

outras providências. 

Dep. Gilmar Machado PT João Paulo 

PT 
Lula 

231 2004 Cria, na Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, 
para lotação no Ministério da Saúde, os cargos que 

menciona, institui a Gratificação de Incentivo à 

Atividade Intensiva de Assistência à Saúde – GIAAS, 
e dá outras providências. 

Dep. Jorge Bittar  PT João Paulo 
PT 

Lula 

232 2004 Altera a Legislação Tributária Federal e dá outras 

providências. 

Dep. Carlito Merss PT João Paulo 

PT 
Lula 

233 2004 Cria a Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar – PREVIC, altera a denominação do 
Instituto Nacional do Semi-Árido – INSA, cria e 

extingue cargos públicos de provimento efetivo e em 

comissão, e dá outras providências. 

Dep. Kátia Abreu PFL João Paulo 

PT 
Lula 

234 2005 Dá nova redação ao caput do art. 2.031 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o 
Código Civil. 

Dep. Arnaldo Faria de 

Sá 

PTB João Paulo 

PT 
Lula 

235 2005 Dispõe sobre o Programa Universidade para Todos – 

PROUNI. 

Dep. Jorge Alberto PMDB João Paulo 

PT 
Lula 

236 2005 Abre crédito extraordinário, em favor de 

Transferências a Estados, Distrito Federal e 

Municípios, no valor de R$ 2.890.000.000,00, para os 
fins que especifica. 

Dep. Pedro Novais PMDB João Paulo 

PT 
Lula 

237 2005 Autoriza a União a prestar auxílio financeiro aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com o 
objetivo de fomentar as exportações do País, e dá 

outras providências. 

Dep. Murilo Zauith PFL João Paulo 

PT 
Lula 

238 2005 Institui, no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência 
da República, o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens – ProJovem, cria o Conselho Nacional de 

Juventude – CNJ e cargos em comissão, e dá outras 
providências. 

Dep. André 
Figueiredo 

PDT João Paulo 
PT 

Lula 

239 2005 Acrescenta artigo à Lei no 9.985, de 18 de julho de 

2000, que regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III 
e VII da Constituição Federal e institui o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. 

Dep. Nicias Ribeiro PSDB Severino 

Cavalcanti 
PP 

Lula 

240 2005 Dispõe sobre a aplicação dos arts. 5o, 6o, 7o e 8o da 

Medida Provisória no 232, de 30 de dezembro de 
2004. 

Prejudic. pela 

aprovação PLV 5 (MP 
232/04) 

  Severino 

Cavalcanti 
PP 

Lula 

241 2005 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 

da Defesa e de Encargos Financeiros da União, no 
valor global de R$ 299.594.749,00, para os fins que 

especifica. 

Dep. Márcio Reinaldo 

Moreira 

PP Severino 

Cavalcanti 
PP 

Lula 

242 2005 Altera dispositivos da Lei no 8.213, de 24 de julho de 
1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social e dá outras providências. 

Dep. Henrique 
Fontana 

PT Severino 
Cavalcanti 

PP 

Lula 

243 2005 Altera a legislação tributária Federal e dá outras 
providências. 

Prejudicada pela 
aprovação PLV 5 (MP 

232/04) 

  Severino 
Cavalcanti 

PP 

Lula 

244 2005 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 
da Defesa, no valor de R$ 20.327.000,00, para os fins 

que especifica. 

Dep. João Leão   PL Severino 
Cavalcanti 

PP 

Lula 

245 2005 Abre, em favor da Presidência da República, dos 

Ministérios dos Transportes, da Cultura e do 

Planejamento, Orçamento e Gestão e de Encargos 
Financeiros da União, crédito extraordinário no valor 

global de R$ 393.323.000,00, para os fins que 

especifica. 

Dep. Eduardo 

Valverde 

PT Severino 

Cavalcanti 

PP 

Lula 

246 2005 Dispõe sobre a reestruturação do setor ferroviário e o 
término do processo de liquidação da Rede 

Ferroviária Federal S.ª, altera dispositivos das Leis 

nos 10.233, de 5 de junho de 2001, e 11.046, de 27 de 
dezembro de 2004, e dá outras providências. 

Dep. Inaldo Leitão PL Severino 
Cavalcanti 

PP 

Lula 

file:///F:/_Ato2004-2006/2004/Mpv/232.htm%23art5
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247 2005 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 

da Ciência e Tecnologia, de Minas e Energia, dos 

Transportes, da Cultura, do Meio Ambiente e da 
Defesa, no valor global de R$ 586.011.700,00, para 

os fins que especifica. 

Dep. Sérgio Miranda PCdoB Severino 

Cavalcanti 

PP 

Lula 

248 2005 Dispõe sobre o valor do salário mínimo a partir de 1o 

de maio de 2005, e dá outras providências. 

Dep. André de Paula PFL Severino 

Cavalcanti 

PP 

Lula 

249 2005 Dispõe sobre a instituição de concurso de prognóstico 

destinado ao desenvolvimento da prática desportiva, a 

participação de entidades desportivas da modalidade 
futebol nesse concurso, o parcelamento de débitos 

tributários e para com o Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço – FGTS, e dá outras providências. 

Dep. Pedro Canedo PP Severino 

Cavalcanti 

PP 

Lula 

250 2005 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 
da Integração Nacional, no valor de R$ 

30.000.000,00, para o fim que especifica. 

Dep. Professor 
Luizinho 

PT Severino 
Cavalcanti 

PP 

Lula 

251 2005 Institui o Projeto Escola de Fábrica, autoriza a 

concessão de bolsas de permanência a estudantes 
beneficiários do Programa Universidade para Todos – 

PROUNI, institui o Programa de Educação Tutorial – 

PET, altera a Lei no 5.537, de 21 de novembro de 
1968, e a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 

e dá outras providências. 

Dep. Antônio Biffi   PT Severino 

Cavalcanti 
PP 

Lula 

252 2005 Institui o Regime Especial de Tributação para a 

Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia 
da Informação – REPES, o Regime Especial de 

Aquisição de Bens de Capital para Empresas 

Exportadoras – RECAP e o Programa de Inclusão 
Digital, dispõe sobre incentivos fiscais para a 

inovação tecnológica e dá outras providências. (MPV 

do BEM) 

Dep. Custódio Mattos PSDB Severino 

Cavalcanti 
PP 

Lula 

253 2005 Prorroga o prazo previsto no art. 32 da Lei no 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003. (Armas de Fogo) 

Dep. Perpétua 

Almeida 

PCdoB Severino 

Cavalcanti 

PP 

Lula 

254 2005 Revoga a Medida Provisória no 249, de 4 de maio de 

2005, que dispõe sobre a instituição de concurso de 

prognóstico destinado ao desenvolvimento da prática 
desportiva, a participação de entidades desportivas da 

modalidade futebol nesse concurso, o parcelamento 

de débitos tributários e para com o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS. 

Dep. Pedro Canedo PP Severino 

Cavalcanti 

PP 

Lula 

255 2005 Prorroga o prazo para opção pelo regime de Imposto 

de Renda retido na Fonte de Pessoa Física dos 
participantes de planos de benefícios e dá outras 

providências. 

Dep. Benedito Dias  PP Severino 

Cavalcanti 
PP 

Lula 

256 2005 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
de Minas e Energia e dos Transportes, no valor global 

de R$ 425.950.734,00, para os fins que especifica. 

Dep. Pastor Amarildo PMDB Severino 
Cavalcanti 

PP 

Lula 

257 2005 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
do Desenvolvimento Agrário e da Integração 

Nacional, e de Encargos Financeiros da União, no 

valor global de R$ 1.214.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

Dep. Benedito de Lira PP Severino 
Cavalcanti 

PP 

Lula 

258 2005 Dispõe sobre a Administração Tributária Federal e dá 
outras providências. 

Dep. Pedro Novais PMDB Severino 
Cavalcanti 

PP 

Lula 

259 2005 Altera a Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, que 
dispõe sobre a organização da Presidência da 

República e dos Ministérios, autoriza a prorrogação 

de contratos temporários firmados com fundamento 
no art. 23 da Lei no 10.667, de 14 de maio de 2003, 

altera o art. 4o da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 

1993, e dá outras providências 

Dep. Iriny Lopes   PT Severino 
Cavalcanti 

PP 

Lula 
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260 2005 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 

da Defesa, no valor de R$ 350.000.000,00, para os 

fins que especifica. 

Dep. Pedro Chaves PMDB Severino 

Cavalcanti 

PP 

Lula 

261 2005 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 

da Previdência Social e da Saúde e de Encargos 

Financeiros da União, no valor global de R$ 
2.133.400.000,00, para os fins que especifica. 

Dep. Olavo Calheiros PMDB Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

262 2005 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 
da Integração Nacional, no valor de R$ 30.000.000,00 

para o fim que especifica. 

Dep. Iberê Ferreira PSB Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

263 2005 Institui abono aos militares das Forças Armadas. Dep. Francisco 

Rodrigues 

PFL Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

264 2005 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e das 
Cidades, no valor global de R$ 159.000.000,00, para 

os fins que especifica.    

Dep. Vadinho Baião PT Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

265 2005 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de 

R$ 33.000.000,00, para os fins que especifica. 

Dep. Nélio Dias PP Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

266 2005 Abre crédito extraordinário ao Orçamento Fiscal da 
União, em favor dos Ministérios dos Transportes, da 

Integração Nacional e das Cidades, no valor global de 

R$ 673.621.312,00, para os fins que especifica 

Dep. Maurício Rabelo PL Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

267 2005 Altera dispositivos da Lei no 6.704, de 26 de outubro 
de 1979, que dispõe sobre o seguro de crédito à 

exportação, e autoriza cobranças judiciais e 

extrajudiciais de créditos da União, no exterior, 
decorrentes de sub-rogações de garantias de seguro de 

crédito à exportação honradas com recursos do Fundo 
de Garantia à Exportação - FGE e de financiamentos 

não pagos contratados com recursos do Programa de 

Financiamento às Exportações - PROEX e do extinto 
Fundo de Financiamento à Exportação - FINEX, e dá 

outras providências. 

Dep. Nelson 
Marquezelli 

PTB Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

268 2005 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 

da Educação, da Saúde e da Defesa e de Operações 
Oficiais de Crédito, no valor global de R$ 

1.498.314.101,00, para os fins que especifica. 

Dep. Gastão Vieira PMDB Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

269 2005 Altera as Leis nos 9.986, de 18 de julho de 2000, que 

dispõe sobre a gestão de recursos humanos das 
Agências Reguladoras; 10.768, de 19 de novembro de 

2003, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da 

Agência Nacional de Águas - ANA; 10.862, de 20 de 
abril de 2004, que dispõe sobre a criação do Plano 

Especial de Cargos da Agência Brasileira de 

Inteligência - ABIN; 10.871, de 20 de maio de 2004, 
que dispõe sobre a criação de carreiras e organização 

de cargos efetivos das autarquias especiais, 

denominadas Agências Reguladoras; 11.182, de 27 de 
setembro de 2005, que cria a Agência Nacional de 

Aviação Civil - ANAC; cria cargos na Carreira de 

Diplomata, no Plano de Cargos para a Área de 
Ciência e Tecnologia, do Grupo-Direção e 

Assessoramento Superiores - DAS e Funções 

Gratificadas - FG; autoriza a prorrogação de contratos 
temporários firmados com base no art. 81-A da Lei no 

8.884, de 11 de junho de 1994, e no art. 30 da Lei no 

10.871, de 2004; e dá outras providências. 

Dep. Marco Maia PT Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 
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270 2005 Abre crédito extraordinário, em favor da Câmara dos 

Deputados, do Senado Federal, da Presidência da 

República, dos Ministérios da Fazenda e da 
Integração Nacional e de Transferências a Estados, 

Distrito Federal e Municípios, no valor global de R$ 

825.908.968,00, para os fins que especifica. 

Dep. Gervásio 

Oliveira 

PMDB Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

271 2005 Autoriza a União a prestar auxílio financeiro 

complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, com o objetivo de fomentar as 
exportações do País. 

Dep. Betinho Rosado PFL Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

272 2005 Altera as Leis nos 10.355, de 26 de dezembro de 2001, 

que dispõe sobre a estruturação da Carreira 
Previdenciária no âmbito do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS; 10.855, de 1o de abril de 2004, 

que dispõe sobre a reestruturação da Carreira 
Previdenciária, de que trata a Lei no 10.355, de 26 de 

dezembro de 2001, instituindo a Carreira do Seguro 

Social; 10.876, de 2 de junho de 2004, que cria a 

Carreira de Perícia Médica da Previdência Social e 

dispõe sobre a remuneração da Carreira de Supervisor 

Médico-Pericial do Quadro de Pessoal do INSS; 
10.997, de 15 de dezembro de 2004, que institui a 

Gratificação Específica do Seguro Social - GESS; e 

fixa critérios temporários para pagamento da 
Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-

Pericial - GDAMP. 

Dep. Nelson 

Pellegrino 

PT Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

273 2005 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 
dos Transportes e de Encargos Financeiros da União, 

no valor global de R$ 516.132.994,00, para os fins 

que especifica. 

Dep. Mário Assad 
Júnior 

PSB Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

274 2005 Inclui e altera dispositivos na Lei no 5.917, de 10 de 

setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de 

Viação, e dá outras providências. 

Dep. Jaime Martins PL Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

275 2005 Altera a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que 
institui o Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribuições das Microempresas e das 

Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), em função 
da alteração promovida pelo art. 33 da Lei no 11.196, 

de 21 de novembro de 2005, e dispõe que o prazo a 

que se refere o art. 2o da Lei no 8.989, de 24 de 
fevereiro de 1995, para reutilização do benefício da 

isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - 

IPI, na aquisição de automóveis para utilização no 
transporte autônomo de passageiros, bem como por 

pessoas portadoras de deficiência física, aplica-se 

inclusive às aquisições realizadas antes de 22 de 
novembro de 2005. 

Dep. Milton Barbosa PSC Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

276 2006 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 

dos Transportes, no valor de R$ 350.000.000,00, para 

os fins que especifica. 

Dep. Romel Anízio PP Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

277 2006 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e das 

Relações Exteriores, no valor de R$ 74.564.000,00, 

para os fins que especifica. 

Dep. Terezinha 

Fernandes 

PT Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

278 2006 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 

da Integração Nacional, no valor de R$ 
80.000.000,00, para os fins que especifica. 

Dep. Giacobo PL Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

279 2006 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 

das Cidades, no valor de R$ 890.000.000,00, para os 
fins que especifica. 

Dep. Odair Cunha PT Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

280 2006 Altera a Legislação Tributária Federal Dep. Murilo Zauith PFL Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 
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281 2006 Reduz a zero as alíquotas de imposto de renda e da 

Contribuição Provisória sobre Movimentação ou 

Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de 
Natureza Financeira (CPMF) nos casos que 

especifica, e dá outras providências. 

Dep. Humberto 

Michiles 

PL Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

282 2006 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 
dos Transportes, no valor de R$ 57.554.718,00, para o 

fim que especifica 

Dep. Wellington 
Fagundes 

PL Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

283 2006 Altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 

que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União, das autarquias e das 

fundações públicas federais, a Lei no 10.683, de 28 de 

maio de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, a Lei no 

10.233, de 5 de junho de 2001, que dispõe sobre a 

reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, 
cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas 

de Transporte, a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres, a Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-

Estrutura de Transportes, a Lei no 11.171, de 2 de 
setembro de 2005, que dispõe sobre a criação de 

carreiras e do Plano Especial de Cargos do 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes - DNIT, a Lei no 11.233, de 22 de 

dezembro de 2005, que institui o Plano Especial de 

Cargos da Cultura e a Gratificação Específica de 
Atividade Cultural - GEAC, cria e extingue cargos em 

comissão no âmbito do Poder Executivo, dispõe sobre 

servidores da extinta Legião Brasileira de Assistência, 
sobre a cessão de servidores para o DNIT e sobre 

controvérsia concernente à remuneração de servidores 

do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - 
DNOCS, altera a Lei no 9.636, de 15 de maio de 1998, 

que dispõe sobre a regularização, administração, 

aforamento e alienação de bens imóveis de domínio 
da União, e o Decreto-Lei no 9.760, de 5 de setembro 

de 1946, que dispõe sobre os bens imóveis da União, 

autoriza prorrogação de contratos temporários em 
atividades que serão assumidas pela Agência 

Nacional de Aviação Civil - ANAC, e revoga o art. 4o 

da Medida Provisória no 280, de 15 de fevereiro de 
2006, que altera a Legislação Tributária Federal. 

Dep. José Pimentel PT Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

284 2006 Altera dispositivos das Leis nos 9.250, de 26 de 

dezembro de 1995, e 8.212, de 24 de julho de 1991. 

Dep.Sandra Rosado PSB Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

285 2006 Dispõe sobre as operações de crédito rural, 

contratadas com recursos do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste - FNE, na área de atuação 

da Agência de Desenvolvimento do Nordeste - 

ADENE, e não renegociadas, nos termos da Lei no 
10.177, de 12 de janeiro de 2001, e dá outras 

providências. 

Dep. Eunício Oliveira PMDB Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

286 2006 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
da Justiça, da Previdência Social e do Esporte, no 

valor global de R$ 250.500.000,00, para os fins que 

especifica. 

Dep. Almir Moura PFL Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

287 2006 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 

dos Transportes, no valor de R$ 361.554.596,00, para 

os fins que especifica. 

Dep. Almir Sá PL Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

288 2006 Dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de abril 

de 2006. 

Dep. Vignatti PT Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 
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289 2006 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 

do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome e de Operações Oficiais de 
Crédito, no valor global de R$ 738.000.000,00, para 

os fins que especifica 

Dep. Assis Miguel do 

Couto 

PT Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

290 2006 Abre crédito extraordinário, em favor de diversos 
Órgãos do Poder Executivo, no valor global de R$ 

1.775.849.258,00, para os fins que especifica. 

Dep. Sandro Mabel PL Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

291 2006 Dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pela 
previdência social, a partir de 1o de abril de 2006. 

Dep. Nilson Mourão PT Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

292 2006 Altera as Leis nos 9.636, de 15 de maio de 1998, e 

8.666, de 21 de junho de 1993, os Decretos-Leis nos 
271, de 28 de fevereiro de 1967, 9.760, de 5 de 

setembro de 1946, e 1.876, de 15 de julho de 1981, a 

Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005, e dá outras 
providências. 

Dep. Inácio Arruda PCdoB Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

293 2006 Dispõe sobre o reconhecimento das centrais sindicais 

para os fins que especifica. 

Dep. Medeiros PL Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

294 2006 Cria o Conselho Nacional de Relações do Trabalho - 

CNRT e dá outras providências. 

Dep. Vicentinho PT Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

295 2006 Dispõe sobre a reestruturação das carreiras de 

Especialista do Banco Central do Brasil, de 

Magistério de Ensino Superior e de Magistério de 1o e 
2o Graus e da remuneração dessas carreiras, das 

Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, da 

Carreira de Fiscal Federal Agropecuário e dos cargos 
da área de apoio à fiscalização federal agropecuária, 

estende a Gratificação de Desempenho de Atividade 

Técnica de Fiscalização Agropecuária - GDATFA aos 
cargos de Técnico de Laboratório e de Auxiliar de 

Laboratório do Quadro de Pessoal do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cria a 
Gratificação de Desempenho de Atividade de 

Execução e Apoio Técnico à Auditoria no 

Departamento Nacional de Auditoria do Sistema 

Único de Saúde - GDASUS, e dá outras providências. 

Dep. Paulo Pimenta PT Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

296 2006 Dispõe sobre a criação de cargos efetivos, cargos de 

direção e funções gratificadas no âmbito do 
Ministério da Educação, para fins de constituição dos 

quadros de pessoal das novas instituições federais de 

educação profissional e tecnológica e das novas 
instituições federais de ensino superior. 

Dep. Vadinho Baião PT Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

297 2006 Regulamenta o § 5o do art. 198 da Constituição, 

dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado 

pelo parágrafo único do art. 2o da Emenda 
Constitucional no 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá 

outras providências. 

Dep. Maurício Rands PT Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

298 2006 Abre crédito extraordinário, em favor de Operações 
Oficiais de Crédito, no valor de R$ 1.000.000.000,00, 

para o fim que especifica. 

Dep. Anselmo PT Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

299 2006 Abre crédito extraordinário, em favor da Justiça 

Eleitoral e de diversos órgãos do Poder Executivo, no 
valor global de R$ 925.459.839,00, para os fins que 

especifica. 

Dep. Inaldo Leitão PL Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

300 2006 Autoriza o Poder Executivo, na forma e condições 
estipuladas, a pagar valores devidos aos anistiados 

políticos de que trata a Lei no 10.559, de 13 de 

novembro de 2002, e dá outras providências. 

Dep. Luiz Eduardo 
Greenhalgh 

PT Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 
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301 2006 Dispõe sobre a criação da Carreira da Previdência, da 

Saúde e do Trabalho, do Plano de Carreiras e Cargos 

de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em 
Saúde Pública da FIOCRUZ, do Plano de Carreiras e 

Cargos do INMETRO e do Plano de Carreiras e 

Cargos do IBGE e do Plano de Carreiras e Cargos do 
IPI; o enquadramento dos servidores originários das 

extintas Tabelas de Especialistas no Plano de 

Classificação de Cargos, de que trata a Lei no 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970, e no Plano Único de 

Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, de 

que trata a Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987; a 
reestruturação da Carreira de Tecnologia Militar, de 

que trata a Lei no 9.657, de 3 de junho de 1998, a 

criação da Carreira de Suporte Técnico à Tecnologia 
Militar e da Carreira de Apoio Operacional à 

Tecnologia Militar, a extinção da Gratificação de 

Desempenho de Atividade de Tecnologia Militar - 
GDATM e a criação da Gratificação de Desempenho 

de Atividade Técnico Operacional em Tecnologia 

Militar - GDATEM; a alteração da Gratificação de 
Desempenho de Atividade de Controle e Segurança 

de Tráfego Aéreo - GDASA, de que trata a Lei no 

10.551, de 13 de novembro de 2002; alteração dos 
salários dos empregos públicos do Hospital das 

Forças Armadas - HFA, de que trata a Lei no 10.225, 

de 15 de maio de 2001; a criação de cargos na 
Carreira de Defensor Público da União; a criação das 

Funções Comissionadas do INSS - FCINSS; o 

auxílio-moradia para os servidores de Estados e 
Municípios para a União, a extinção e criação de 

cargos em comissão, e dá outras providências. 

Dep. Mariângela 

Duarte 

PT Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

302 2006 Dispõe sobre a criação dos Planos Especiais de 

Cargos da SUFRAMA e da EMBRATUR, e da 

Gratificação Temporária dos Órgãos Centrais - 

GSISTE; a alteração de dispositivos da Lei no 10.910, 

de 15 de julho de 2004, que dentre outras 
providências reestrutura a remuneração dos cargos 

das carreiras de Auditoria da Receita Federal, de 

Auditoria-Fiscal da Previdência Social e de Auditoria-
Fiscal do Trabalho, da Medida Provisória no 2.229-43, 

de 6 de setembro de 2001, que dispõe sobre a criação, 

reestruturação e organização de carreiras, cargos e 
funções comissionadas técnicas no âmbito da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional, e da Lei no 10.479, de 28 de junho de 
2002, que dispõe sobre a remuneração dos integrantes 

das carreiras de Diplomata, Oficial de Chancelaria e 

Assistente de Chancelaria; a instituição da 
Gratificação Específica de Apoio Técnico e 

Administrativo ao Serviço Exterior Brasileiro - 

GEASEB; a instituição da Gratificação Especial de 
Função Militar - GEFM; e dá outras providências. 

Dep. Luciano Castro PL Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

303 2006 Dispõe sobre parcelamento de débitos junto à 

Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 

Social nas condições que especifica e altera a 

legislação tributária federal. 

Dep. José Pimentel PT Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 
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304 2006 Dispõe sobre a criação do Plano Geral de Cargos do 

Poder Executivo - PGPE e do Plano Especial de 

Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do 
IBAMA; institui a Gratificação Específica de 

Docência dos servidores dos extintos Territórios 

Federais do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima - 
GEDET; fixa o valor e estabelece critérios para a 

concessão da Gratificação de Serviço Voluntário, de 

que trata a Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002, aos 
militares dos extintos Territórios Federais do Amapá, 

Rondônia e Roraima; autoriza a redistribuição, para 

os Quadros de Pessoal Específico das Agências 
Reguladoras, dos servidores ocupantes de cargos de 

provimento efetivo do Plano de Classificação de 

Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970, ou planos correlatos das 

autarquias e fundações públicas, cedidos àquelas 

autarquias, nas condições que especifica; cria Planos 
Especiais de Cargos, no âmbito das Agências 

Reguladoras referidas no Anexo I da Lei no 10.871, 

de 20 de maio de 2004; institui a Gratificação de 
Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR, devida 

aos ocupantes dos cargos do Plano Especial de Cargos 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISA; cria as carreiras e o Plano Especial de 

Cargos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - FNDE e do Instituto Nacional de 
Pesquisas Educacionais - INEP; aumenta o valor da 

Gratificação Específica de Publicação e Divulgação 

da Imprensa Nacional - GEPDIN, instituída pela Lei 
no 11.090, de 7 de janeiro de 2005, e dá outras 

providências. 

Dep. Maria Helena  PSB Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

305 2006 Dispõe sobre a remuneração dos cargos das Carreiras 
de Procurador da Fazenda Nacional, Advogado da 

União, Procurador Federal e Defensor Público da 

União de que tratam a Medida Provisória no 2.229-43, 

de 6 de setembro de 2001 e a Lei no 10.549, de 13 de 

novembro de 2002, da Carreira de Procurador do 

Banco Central do Brasil, de que trata a Lei no 9.650 
de 27 de maio de 1998, da Carreira Policial Federal, 

de que trata a Lei no 9.266, de 15 de março de 1996, e 

a reestruturação dos cargos da Carreira de Policial 
Rodoviário Federal, de que trata a Lei no 9.654, de 2 

de junho de 1998, e dá outras providências.  

Dep. Mauro Lopes  PMDB Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

306 2006 Fixa os valores dos soldos dos militares das Forças 

Armadas. 

Dep. Francisco 

Rodrigues 

PFL Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

307 2006 Altera a Lei no 11.134, de 15 de julho de 2005, no 

tocante aos valores da Vantagem Pecuniária Especial 

- VPE devida aos militares da Polícia Militar do 
Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do 

Distrito Federal. 

Dep. José Eduardo 

Cardozo 

PT Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

308 2006 Fixa o subsídio dos cargos das Carreiras de Delegado 

de Polícia do Distrito Federal e de Polícia Civil do 
Distrito Federal. 

Dep. Alberto Fraga PFL Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

309 2006 Altera os valores constantes do Anexo II da Lei no 

10.862, de 20 de abril de 2004, que dispõe sobre a 
criação do Plano Especial de Cargos da Agência 

Brasileira de Inteligência - ABIN. 

Dep. Luiz Couto PT Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

310 2006 Abre crédito extraordinário ao Orçamento de 

Investimento para 2006, em favor da Empresa 
Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - 

HEMOBRÁS, no valor total de R$ 14.875.000,00, 

para os fins que especifica. 

Dep. Vanessa 

Grazziotin 

PCdoB Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 
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311 2006 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 

da Justiça e da Integração Nacional, no valor global 

de R$ 208.000.000,00, para os fins que especifica. 

Dep. Kelly Moraes PTB Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

312 2006 Prorroga, para o trabalhador rural empregado, o prazo 
previsto no art. 143 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991. 

Dep. Adão Pretto PT Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

313 2006 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 
da Integração Nacional, no valor de R$ 

10.000.000,00, para os fins que especifica. 

Dep. Beto 
Albuquerque 

PSB Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

314 2006 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 

dos Transportes, do Desenvolvimento Agrário e da 
Integração Nacional, no valor global de R$ 

698.797.766,00, para os fins que especifica. 

Dep. Adão Pretto PT Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

315 2006 Dispõe sobre operações de câmbio, sobre registro de 

capitais estrangeiros, sobre o pagamento em lojas 
francas localizadas em zona primária de porto ou 

aeroporto, sobre a tributação do arrendamento 

mercantil de aeronaves, sobre a novação dos contratos 
celebrados nos termos do § 1o do art. 26 da Lei no 

9.491, de 9 de setembro de 1997, altera o Decreto no 

23.258, de 19 de outubro de 1933, a Lei no 4.131, de 3 
de setembro de 1962, o Decreto-Lei no 1.455, de 7 de 

abril de 1976, e revoga dispositivo da Medida 

Provisória no 303, de 29 de junho de 2006. 

Dep. Carlito Merss  PT Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

316 2006 Altera as Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho 

de 1991, e 9.796, de 5 de maio de 1999, e aumenta o 
valor dos benefícios da previdência social. 

Dep. Armando 

Monteiro 

PTB Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

317 2006 Altera dispositivos da Lei no 11.322, de 13 de julho de 
2006, que dispõe sobre a renegociação de dívidas 

oriundas de operações de crédito rural contratadas na 

área de atuação da Agência de Desenvolvimento do 

Nordeste - ADENE, e dá outras providências. 

Dep. Givaldo 
Carimbão 

PSB Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

318 2006 Abre crédito extraordinário no valor global de R$ 

858.478.335,00, em favor da Presidência da 

República, dos Ministérios da Educação, da Justiça, 
das Relações Exteriores, da Defesa e de Operações 

Oficiais de Crédito, para os fins que especifica. 

Dep. Orlando 

Fantazzini 

PSOL Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

319 2006 Institui o Regime Jurídico dos Servidores do Serviço 
Exterior Brasileiro, altera a Lei no 8.829, de 22 de 

dezembro de 1993, que cria, no Serviço Exterior 

Brasileiro, as Carreiras de Oficial de Chancelaria e de 
Assistente de Chancelaria, e dá outras providências. 

Dep. Zenaldo 
Coutinho 

PSDB Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

320 2006 Dispõe sobre a movimentação e armazenagem de 

mercadorias importadas ou despachadas para 

exportação, o alfandegamento de locais e recintos, a 

licença para explorar serviços de movimentação e 

armazenagem de mercadorias em Centro Logístico e 

Industrial Aduaneiro, altera a legislação aduaneira e 
dá outras providências. 

Dep. Edinho 

Montemor 

PSB Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

321 2006 Acresce art. 18-A à Lei no 8.177, de 1o de março de 
1991, que estabelece regras para a desindexação da 

economia. 

Dep. Luiz Sérgio PT Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

322 2006 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
das Relações Exteriores e da Defesa, no valor global 

de R$ 24.528.000,00, para os fins que especifica. 

Dep. Francisco 
Rodrigues 

PFL Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 
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323 2006 Autoriza a União a efetuar contribuição à 

Organização Mundial da Saúde - OMS, destinada a 

apoiar a viabilização da Central Internacional para a 
Compra de Medicamentos contra a AIDS, malária e 

tuberculose (CICOM/UNITAID), no valor de até R$ 

13.200.000,00. 

Dep. Walter Feldman PSDB Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

324 2006 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da 

Fazenda, da Justiça, da Previdência Social, do 

Trabalho e Emprego, dos Transportes, da Defesa, do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e das 

Cidades, no valor global de R$ 1.504.324.574,00, 

para os fins que especifica. 

Dep. Jaime Martins PL Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

325 2006 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 

da Integração Nacional, no valor de R$ 
13.000.000,00, para os fins que especifica. 

Dep. Givaldo 

Carimbão 

PSB Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

326 2006 Abre crédito extraordinário, em favor de Operações 

Oficiais de Crédito, no valor de R$ 1.000.000.000,00, 
para o fim que especifica. 

Dep. Moacir 

Micheletto 

PMDB Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

327 2006 Dispõe sobre o plantio de organismos geneticamente 

modificados em unidades de conservação, acrescenta 

dispositivos à Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e 
dá outras providências. 

Dep. Paulo Pimenta PT Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

328 2006 Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela 
União aos Estados e aos Municípios, no exercício de 

2006, com o objetivo de fomentar as exportações do 

País 

Dep. Neucimar Fraga PR Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

329 2006 Autoriza o Ministério da Defesa a efetuar contratação 

de pessoal, por prazo determinado, imprescindível ao 

controle do trafégo aéreo. 

Dep. Abelardo Lupion PFL Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

330 2006 Abre crédito extraordinário ao Orçamento de 
Investimentos para 2006, em favor de empresas do 

Grupo ELETROBRÁS, no valor total de R$ 

106.726.769,00 para os fins que especifica 

Dep. Hermes 
Parcianello 

PMDB Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

331 2006 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 

da Integração Nacional, no valor de R$ 

70.000.000,00, para os fins que especifica. 

Dep. Ribamar Alves PSB Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

332 2006 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 

da Previdência social, do Trabalho e Emprego e do 

Desenvolvimento Social e Combate à fome, no valor 
global de R$ 9.746.438.066,00, para os fins que 

especifica 

Dep. Roberto Santiago PV Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

333 2006 Abre crédito extraordinário, em favor da Presidência 
da República e dos Ministérios da Fazenda, da 

Educação, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, da Justiça, da Previdência Social, da Saúde, 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Defesa e da 

Integração Nacional, no valor global de R$ 

690.987.595,00, para os fins que especifica. 

Dep. Wilson Santiago PMDB Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

334 2006 Autoriza a Superintendência da Zona Franca de 

Manaus - SUFRAMA a efetuar doação de área ao 
Governo do Estado do Amazonas, objeto de 

ocupação, localizada na Área de Expansão do Distrito 

Industrial, para atender ao interesse público e social. 

Dep. Rebecca Garcia PP Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

335 2006 Dá nova redação a dispositivos das Leis nº9.636, de 

15 de maio de 1998, 8.666, de 21 de junho de 1993, 

11.124, de 16 de junho de 2005, e dos Decretos-Leis 
nº9.760, de 5 de setembro de 1946, 271, de 28 de 

fevereiro de 1967, e 1.876, de 15 de julho de 1981, 
prevê medidas voltadas à regularização fundiária de 

interesse social em imóveis da União e dá outras 

providências. 

Dep. André Vargas PT Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 
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336 2006 Abre crédito extraordinário, em favor da Presidência 

da República e dos Ministérios de  Minas e Energia, 

dos Transportes, do Esporte, da Integração Nacional e 
das Cidades, no valor Global de R$ 385.263.657,00, 

para os fins que especifica. 

Dep. Fábio Ramalho PV Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

337 2006 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
da Educação, da Saúde, dos Transportes e das 

Cidades, no valor de R$ 506.528.000,00, para os fins 

que especifica. 

Dep. Lelo Coimbra PMDB Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

338 2006 Abre crédito extraordinário ao Orçamento de 

Investimento para 2006, em favor de diversas 

empresas estatais, no valor total de R$ 
7.457.585.977,00, e reduz o Orçamento de 

Investimento de diversas empresas no valor global de 

R$ 8.808.952.888,00, para os fins que especifica. 

Dep. Pompeo de 

Mattos 

PDT Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

339 2006 Regulamenta o art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e dá outras providências. 

Dep. Fátima Bezerra PT Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

340 2006 Efetua alterações na tabela do imposto de renda da 
pessoa física, dispõe sobre o desconto de crédito na 

apuração da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido - CSLL, dispõe sobre a redução a zero da 
alíquota da CPMF nas hipóteses que menciona, altera 

as Leis nos 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe 

sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do 
Ensino Superior, 11.128, de 28 de julho de 2005, que 

dispõe sobre o Programa Universidade para Todos - 

PROUNI, e 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que 
dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou 

por sua carga, a pessoas transportadas ou não 
(DPVAT), prorroga o prazo de que trata o art. 19 da 

Lei no 11.314, de 3 de julho de 2006, e dá outras 

providências. 

Dep. Jilmar Tatto PT Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

341 2006 Altera as Leis nos 9.657, de 3 de junho de 1998, 

10.480, de 2 de julho de 2002, 11.314, de 3 de julho 
de 2006, 11.344, de 8 de setembro de 2006, 11.355, 

11.356, 11.357 e 11.358, de 19 de outubro de 2006, 

8.025, de 12 de abril de 1990, e 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, e dá outras providências. 

Dep. Filipe Pereira PSC Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

342 2006 Altera e acresce dispositivos à Lei no 11.438, de 29 de 
dezembro de 2006, que dispõe sobre incentivos e 

benefícios para fomentar as atividades de caráter 

desportivo. 

Dep. Perpétua 
Almeida 

PCdoB Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

343 2007 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
da Ciência e Tecnologia, da Fazenda, da Justiça, dos 

Transportes, das Comunicações, do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, do Esporte e da Defesa, no valor 
global de R$ 956.646.492,00, para os fins que 

especifica. 

Dep. Reginaldo Lopes PT Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

344 2007 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 

da Educação, dos Transportes e da Integração 

Nacional, no valor global de R$ 181.200.000,00, para 

os fins que especifica 

Dep. Pastor Manoel  PTB Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

345 2007 Dispõe sobre cooperação federativa no âmbito da 

segurança pública 

Dep. Marina Maggessi PPS Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

346 2007 Abre crédito extraordinário, em favor da Presidência 
da República, dos Ministérios dos Transportes, da 

Cultura e do Planejamento, Orçamento e Gestão e de 

Encargos Financeiros da União, no valor global de R$ 
452.183.639,00, para os fins que especifica. 

Dep. Milton Monti  PR Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

347 2007 Constitui fonte de recursos adicional para ampliação 

de limites operacionais da Caixa Econômica Federal - 
CEF. 

Dep. Fernando de 

Fabinho 

PFL Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 
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348 2007 Institui o Fundo de Investimento em Participações em 

Infra-Estrutura - FIP-IE, e dá outras providências. 

Dep. Armando 

Monteiro 

PTB Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

349 2007 Institui o Fundo de Investimento do FGTS - FI-FGTS, 
altera a Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, e dá 

outras providências. 

Dep. Wilson Santiago PMDB Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

350 2007 Altera a Lei no 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, 
que cria o Programa de Arrendamento Residencial, 

institui o arrendamento residencial com opção de 

compra, e dá outras providências. 

Dep. Dagoberto  PDT Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

351 2007 Cria o Regime Especial de Incentivos para o 

Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI, reduz 

para vinte e quatro meses o prazo mínimo para 
utilização dos créditos da Contribuição para o 

PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social - COFINS decorrentes da 
aquisição de edificações, amplia o prazo para 

pagamento de impostos e contribuições e dá outras 

providências. 

Dep. Odair Cunha  PT Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

352 2007 Dispõe sobre os incentivos às indústrias de 
equipamentos para TV Digital e de componentes 

eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à 

propriedade intelectual das topografias de circuitos 
integrados. 

Dep. Átila Lins PMDB Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

353 2007 Dispõe sobre o término do processo de liquidação e a 
extinção da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, 

altera dispositivos da Lei no 10.233, de 5 de junho de 

2001, e dá outras providências. 

Dep. Jaime Martins PR Aldo Rebelo 
PCdoB 

Lula 

354 2007 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 

das Relações Exteriores, no valor de R$ 
20.000.000,00, para os fins que especifica. 

Dep. Nilson Mourão PT Aldo Rebelo 

PCdoB 
Lula 

355 2007 Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela 

União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, no exercício de 2007, com o objetivo de 
fomentar as exportações do País. 

Dep. Afonso Hamm PP Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

356 2007 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 

do Esporte, no valor de R$ 100.000.000,00, para os 
fins que especifica. 

Dep. José Rocha PR Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

357 2007 Autoriza a renegociação dos créditos da União e da 

Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRÁS 
junto à Itaipu Binacional, e dá outras providências. 

Dep. Giacobo PR Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

358 2007 Altera dispositivos das Leis nos 11.345, de 14 de 

setembro de 2006, 8.212, de 24 de julho de 1991, e 
8.685, de 20 de julho de 1993, e dá outras 

providências. 

Dep. Gorete Pereira PR Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

359 2007 Altera as Leis nos 10.355, de 26 de dezembro de 2001, 

10.855, de 1o de abril de 2004, 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, 11.457, de 16 de março de 2007, 

10.910, de 15 de julho de 2004, 11.171, de 2 de 

setembro de 2005, e 11.233, de 22 de dezembro de 
2005, e dá outras providências. 

Dep. Vilson Covatti PP Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

360 2007 Altera a Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, que 

dispõe sobre a organização da Presidência da 

República e dos Ministérios, e dá outras providências. 

Dep. Aline Corrêa  PP Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 
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361 2007 Institui o Auxílio de Avaliação Educacional – AAE 

para os servidores que participarem de processos de 

avaliação realizados pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP ou pela Fundação CAPES; altera as Leis nos 

10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de 
fevereiro de 2006, 11.357, de 19 de outubro de 2006, 

e 11.458, de 19 de março de 2007; cria cargos em 

comissão do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores – DAS; cria, em caráter temporário, 

funções de confiança denominadas Funções 

Comissionadas dos Jogos Pan-Americanos – FCPAN; 
e dá outras providências. 

Dep. Antonio José 

Medeiros  

PT Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

362 2007 Dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de abril 

de 2007. 

Dep. Ângelo Vanhoni  PT Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

363 2007 Acrescenta o art. 2o-A e altera o art. 3o da Lei no 

10.184, de 12 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre 
a concessão de financiamento vinculado à exportação 

de bens ou serviços nacionais. 

Dep. Reinaldo 

Nogueira 

PDT Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

364 2007 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 

da Educação, da Justiça, dos Transportes, do Esporte, 
da Integração Nacional e das Cidades, no valor global 

de R$ 1.717.041.026,00, para os fins que especifica. 

Dep. Leonardo 

Monteiro 

PT Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

365 2007 Abre crédito extraordinário, em favor de Encargos 

Financeiros da União, no valor de R$ 
5.200.000.000,00, para o fim que especifica. 

Dep. Colbert Martins PMDB Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

366 2007 Dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade – Instituto Chico 

Mendes, e dá outras providências. 

Dep. Ricardo Barros PP Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

367 2007 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
dos Transportes e da Defesa, no valor global de R$ 

420.575.010,00, para os fins que especifica. 

Dep. Silvio Costa PMN Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

368 2007 Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela 

União aos Estados e aos Municípios, no exercício de 
2007, com o objetivo de fomentar as exportações do 

País. 

Dep. Roberto Britto PP Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

369 2007 Acresce e altera dispositivos da Lei no 10.683, de 28 
de maio de 2003, para criar a Secretaria Especial de 

Portos, e dá outras providências. 

Dep. Dr. Ubiali PSB Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

370 2007 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de 

R$ 25.000.000,00, para o fim que especifica 

Dep. Waldir Neves PSDB Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

371 2007 Acresce parágrafo ao art. 6o da Lei no 569, de 21 de 

dezembro de 1948, que estabelece medidas de defesa 
sanitária animal. 

Dep. Dagoberto PDT Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

372 2007 Dispõe sobre a utilização de recursos das 

exigibilidades de aplicação em crédito rural oriundos 

da poupança rural e dos depósitos à vista para 

financiamentos destinados à liquidação de dívidas de 

produtores rurais e suas cooperativas junto a 
fornecedores de insumos, relativas às safras 

2004/2005 e 2005/2006, e dá outras providências. 

Dep. Manoel Junior PSB Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

373 2007 Dispõe sobre a concessão de pensão especial às 

pessoas atingidas pela hanseníase que foram 

submetidas a isolamento e internação compulsórios. 

Dep. Maria do Carmo 

Lara  

PT Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

374 2007 Altera o art. 12 da Lei no 10.666, de 8 de maio de 
2003, que dispõe sobre o prazo para apresentação de 

dados para fins de compensação financeira entre o 
regime geral de previdência social e os regimes 

próprios de previdência social. 

Dep. José Pimentel  PT Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 
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375 2007 Fixa a remuneração dos cargos e funções 

comissionadas da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional, e dá outras 
providências. 

Dep. Eliene Lima  PP Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

376 2007 Abre crédito extraordinário, em favor de 

Transferências a Estados, Distrito Federal e 
Municípios, no valor de R$ 15.704.401.380,00, para 

os fins que especifica. 

Dep. Frank Aguiar  PTB Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

377 2007 Acresce e altera dispositivos da Lei no 10.683, de 28 
de maio de 2003, acresce dispositivos à Lei no 11.356, 

de 19 de outubro de 2006, cria a Secretaria de 

Planejamento de Longo Prazo da Presidência da 
República, cria cargos em comissão do Grupo-

Direção e Assessoramento Superiores – DAS e 

Funções Gratificadas, e dá outras providências. 

Dep. Pedro Chaves PMDB Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

378 2007 Dá nova redação ao caput do art. 5º da Lei nº 10.195, 

de 14 de fevereiro de 2001, que institui medidas 
adicionais de estímulo e apoio à reestruturação ao 

ajuste fiscal dos Estados. 

Dep. Rose de Freitas  PMDB Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

379 2007 Altera dispositivos da Lei no 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e 

comercialização de armas de fogo e munição, sobre o 

Sistema Nacional de Armas - Sinarm e define crimes. 

Dep. Pompeo de 
Mattos  

PDT Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

380 2007 Institui o Regime de Tributação Unificada - RTU na 
importação, por via terrestre, de mercadorias 

procedentes do Paraguai. 

Dep. Giacobo  PR Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

381 2007 Abre crédito extraordinário, em favor de diversos 

órgãos do Poder Executivo, no valor global de R$ 
6.334.721.758,00, para os fins que especifica. 

Dep. Luiz Bittencourt  PMDB Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

382 2007 Dispõe sobre o desconto de créditos da Contribuição 

para o PIS/PASEP e da COFINS, na aquisição no 

mercado interno ou importação de bens de capital 
destinados à produção dos bens relacionados nos 

Anexos I e II da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, 

e dos produtos classificados na Tabela de Incidência 
do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, 

aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro 

de 2006; autoriza a concessão de subvenção 
econômica nas operações de empréstimo e 

financiamento destinadas às empresas dos setores de 

calçados e artefatos de couro, têxtil, de confecção e de 
móveis de madeira; e dá outras providências. 

Dep. Tarcísio 

Zimmermann  

PT Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

383 2007 Abre crédito extraordinário, em favor da Presidência 
da República, dos Ministérios dos Transportes, do 

Meio Ambiente, da Defesa, da Integração Nacional, 

das Cidades e de Operações Oficiais de Crédito, no 
valor global de R$ 1.253.983.299,00, para os fins que 

especifica. 

Dep. Vital do Rêgo 
Filho 

PMDB Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

384 2007 Institui o Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania - PRONASCI, e dá outras 

providências. 

Dep. Marcelo Melo PMDB Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

385 2007 Acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 
11.368, de 9 de novembro de 2006, para estender ao 

trabalhador rural enquadrado como contribuinte 

individual o prazo previsto no art. 143 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991. 

Dep. Eudes Xavier  PT Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

386 2007 Reabre o prazo de opção para integrar a Carreira da 

Previdência, da Saúde e do Trabalho e altera o Anexo 
II da Lei no 11.358, de 19 de outubro de 2006, de 

modo a aumentar o subsídio da Carreira Policial 

Federal. 

Dep. Nelson 

Pellegrino 

PT Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 
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387 2007 Dispõe sobre a transferência obrigatória de recursos 

financeiros para a execução pelos Estados, Distrito 

Federal e Municípios de ações do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC, e sobre a forma 

de operacionalização do Programa de Subsídio à 

Habitação de Interesse Social – PSH nos exercícios de 
2007 e 2008. 

Dep. Dagoberto PDT Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

388 2007 Altera e acresce dispositivos à Lei no 10.101, de 19 de 
dezembro de 2000. 

Dep. Sandro Mabel PR Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

389 2007 Dispõe sobre a Carreira de Analista de Infra-Estrutura 
e sobre o cargo isolado de provimento efetivo de 

Especialista em Infra-Estrutura Sênior. 

Dep. Silvio Costa PP Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

390 2007 Revoga a Medida Provisória no 379, de 28 de junho 

de 2007, que altera dispositivos da Lei’ no 10.826, de 
22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, 

posse e comercialização de armas de fogo e munição, 

sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm e define 
crimes. 

Dep. Vilson Covatti  PP Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

391 2007 Revoga a Medida Provisória no 380, de 28 de junho 

de 2007, que institui o Regime de Tributação 
Unificada – RTU na importação, por via terrestre, de 

mercadorias procedentes do Paraguai. 

Dep. Giacobo PR Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

392 2007 Revoga a Medida Provisória no 382, de 24 de julho 

de 2007, dispõe sobre o desconto de créditos da 

Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na 
aquisição no mercado interno ou importação de bens 

de capital destinados à produção dos bens 

relacionados nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 3 
de julho de 2002, e dos produtos classificados na 

Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 

Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto no 
6.006, de 28 de dezembro de 2006; autoriza a 

concessão de subvenção econômica nas operações de 

empréstimo e financiamento destinadas às empresas 
dos setores de calçados e artefatos de couro, têxtil, de 

confecção e de móveis de madeira. 

Dep. Tarcísio 

Zimmermann 

PT Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

393 2007 Institui o Programa Nacional de Dragagem Portuária 
e Hidroviária, e dá outras providências. 

Dep. João Leão  PP Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

394 2007 Dá nova redação ao § 3o do art. 5o da Lei no 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre 

registro, posse e comercialização de armas de fogo e 

munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – 
Sinarm. 

Dep. Pompeo de 
Mattos 

PDT Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

395 2007 Abre crédito extraordinário, em favor de diversos 

órgãos do Poder Executivo, no valor global de R$ 

3.256.764.118,00, para os fins que especifica. 

Dep. Pedro Fernandes PDT Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

396 2007 Dá nova redação aos arts. 1o e 2o da Lei no 10.841, de 
18 de fevereiro de 2004, que autoriza a União a 

permutar Certificados Financeiros do Tesouro. 

Dep. Eduardo Cunha PMDB Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

397 2007 Revoga a Medida Provisória nº 385, de 22 de agosto 

de 2007, que acrescenta parágrafo único ao art. 1º da 

Lei no 11.368, de 9 de novembro de 2006, para 
estender ao trabalhador rural enquadrado como 

contribuinte individual o prazo previsto no art. 143 da 

Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

Dep. Eudes Xavier PT Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

398 2007 Institui os princípios e objetivos dos serviços de 
radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo 

ou outorgados a entidades de sua administração 

indireta, autoriza o Poder Executivo a constituir a 
Empresa Brasil de Comunicação - EBC, e dá outras 

providências. (TV Pública) 

Dep. Walter Pinheiro PT Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 
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399 2007 Abre crédito extraordinário, em favor da Presidência 

da República e dos Ministérios das Relações 

Exteriores, dos Transportes, do Meio Ambiente e da 
Integração Nacional, no valor global de R$ 

456.625.000,00, para os fins que especifica. 

Dep. José Airton 

Cirilo 

PT Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

400 2007 Abre crédito extraordinário, em favor da Presidência 
República e do Ministério da Saúde, no valor global 

de R$ 50.000.000,00, para os fins que especifica. 

Dep. José Rocha PR Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

401 2007 Altera as Leis nos 11.134, de 15 de julho de 2005, e 

11.361, de 19 de outubro de 2006, dispõe sobre a 
remuneração devida aos militares da Polícia Militar e 

do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e 

sobre os subsídios das carreiras de Delegado de 
Polícia do Distrito Federal e de Polícia Civil do 

Distrito Federal 

Dep. Laerte Bessa PMDB Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

402 2007 Abre crédito extraordinário, em favor de diversos 

órgãos do Poder Executivo, no valor global de R$ 

1.646.339.765,00, para os fins que especifica. 

Dep. Milton Monti PMDB Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

403 2007 Dispõe sobre o exercício da atividade de franquia 
postal e dá outras providências. 

Dep. Nelson 
Marquezelli 

PTB Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

404 2007 Altera o art. 41-A da Lei no 8.213, de 24 de julho de 
1991, modificando a data de pagamento dos 

benefícios da previdência social. 

Dep. Walter Brito 
Neto 

PRB Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

405 2007 Abre crédito extraordinário, em favor da Justiça 

Eleitoral e de diversos órgãos do Poder Executivo, no 
valor global de R$ 5.455.677.660,00, para os fins que 

especifica. 

Dep. Moisés Avelino PMDB Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

406 2007 Abre crédito extraordinário, em favor de diversos 
órgãos do Poder Executivo, no valor global de 

R$1.250.733.499,00, para os fins que especifica 

Dep. Fernando Coelho 
Filho 

PSB Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

407 2007 Autoriza, em caráter excepcional, a prorrogação de 
contratos temporários no âmbito de projetos de 

cooperação com prazo determinado, implementados 

mediante acordos com organismos internacionais, 
altera as Leis nos 10.480, de 2 de julho de 2002, 

prorrogando o prazo de recebimento de gratificações 

pelos servidores ou empregados requisitados pela 
Advocacia-Geral da União, 11.171, de 2 de setembro 

de 2005, e 11.233, de 22 de dezembro de 2005, 

prorrogando o prazo de manutenção de Funções 
Comissionadas Técnicas no DNIT e no Ministério da 

Cultura, respectivamente, e 11.539, de 8 de novembro 

de 2007, no tocante à Carreira de Analista de Infra-
Estrutura. 

Dep. Magela PT Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

408 2007 Abre crédito extraordinário, em favor de diversos 

órgãos do Poder Executivo, no valor global de R$ 
3.015.446.182,00, para os fins que especifica. 

Dep. Edinho Bez PMDB Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

409 2007 Abre crédito extraordinário, em favor de diversos 

órgãos do Poder Executivo, no valor global de R$ 

750.465.000,00, para os fins que especifica. 

Dep. Celso Maldaner PMDB Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

410 2007 Acrescenta artigo à Lei no 5.889, de 8 de junho de 
1973, criando o contrato de trabalhador rural por 

pequeno prazo, estabelece normas transitórias sobre a 

aposentadoria do trabalhador rural e prorroga o prazo 
de contratação de financiamentos rurais de que trata o 

§ 6o do art. 1o da Lei no 11.524, de 24 de setembro de 
2007. 

Dep. Assis do Couto PT Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

411 2007 Dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens - ProJovem, instituído pela Lei no 11.129, de 

30 de junho de 2005, altera a Lei no 10.836, de 9 de 

janeiro de 2004, e dá outras providências. 

Dep. André Vargas PT Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 
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412 2007 Dispõe sobre a prorrogação do Regime Tributário 

para Incentivo à Modernização e à Ampliação da 

Estrutura Portuária - REPORTO, instituído pela Lei 
no 11.033, de 21 de dezembro de 2004 . 

Dep. Márcio França  PSB Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

413 2008 Dispõe sobre medidas tributárias destinadas a 

estimular os investimentos e a modernização do setor 
de turismo, a reforçar o sistema de proteção tarifária 

brasileiro, a estabelecer a incidência de forma 

concentrada da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social - COFINS na produção e comercialização de 

álcool, altera o art. 3o da Lei no 7.689, de 15 de 
dezembro de 1988, e dá outras providências. 

Dep. Odair Cunha  PT Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

414 2008 Constitui fonte de recursos adicional para ampliação 

de limites operacionais do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 

Dep. José Guimarães  PT Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

415 2008 Proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas em 

rodovias federais e acresce dispositivo à Lei no 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito 

Brasileiro. 

Dep. Hugo Leal PSC Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

416 2008 Altera a Lei no 11.530, de 24 de outubro de 2007, que 
institui o Programa Nacional de Segurança Pública 

com Cidadania - PRONASCI, e dá outras 

providências. 

Dep. Regis de Oliveira PSC Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

417 2008 Altera e acresce dispositivos à Lei no 10.826, de 22 de 

dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e 

comercialização de armas de fogo e munição, sobre o 
Sistema Nacional de Armas - Sinarm e define crimes. 

Dep. Tadeu Filippelli PMDB Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

418 2008 Altera as Leis nos 11.508, de 20 de julho de 2007, que 

dispõe sobre o regime tributário, cambial e 
administrativo das Zonas de Processamento de 

Exportação, e 8.256, de 25 de novembro de 1991, que 

cria áreas de livre comércio nos municípios de 
Pacaraima e Bonfim, no Estado de Roraima, e dá 

outras providências. 

Dep. Henrique 

Eduardo Alves 

PMDB Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

419 2008 Altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, e 

10.678, de 23 de maio de 2003, transformando o 

cargo de Secretário Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial em Ministro de Estado Chefe da 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial. 

Dep. Ademir Camilo PDT Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

420 2008 Abre crédito extraordinário, em favor de Encargos 

Financeiros da União, no valor de R$ 
12.500.000.000,00, para o fim que especifica. 

Dep. Luiz Carlos 

Busato 

PTB Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

421 2008 Dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de março 

de 2008. 

Dep. Roberto Santiago PV Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

422 2008 Dá nova redação ao inciso II do § 2o-B do art. 17 da 

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, que 

regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, e 
institui normas para licitações e contratos da 

administração pública. 

Dep. Asdrubal Bentes PMDB Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

423 2008 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 

dos Transportes e da Integração Nacional, no valor 
global de R$ 613.752.057,00, para os fins que 

especifica. 

Dep. José Guimarães PT Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

424 2008 Abre crédito extraordinário, em favor de diversos 
órgãos do Poder Executivo, no valor global de R$ 

1.816.577.877,00, para os fins que especifica. 

Dep. Colbert Martins PMDB Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 
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425 2008 Altera os arts. 18 e 19 da Medida Provisória nº 413, 

de 3 de janeiro de 2008, para postergar a aplicação 

das disposições relativas à incidência da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS sobre as receitas 

auferidas na venda de álcool. 

Dep. Odair Cunha PT Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

426 2008 Altera o Anexo I da Lei n°11.134, de 15 de julho de 
2005, para aumentar o valor da Vantagem Pecuniária 

Especial - VPE, devida aos militares da Polícia 

Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal. 

Dep. Laerte Bessa PMDB Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

427 2008 Acrescenta e altera dispositivos na Lei no 5.917, de 

10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional 
de Viação, reestrutura a VALEC - Engenharia, 

Construções e Ferrovias S.A., encerra o processo de 

liquidação e extingue a Empresa Brasileira de 
Planejamento de Transportes - GEIPOT, altera as Leis 

nos 9.060, de 14 de junho de 1995, e 11.297, de 9 de 

maio de 2006, e dá outras providências. 

Dep. Jaime Martins PR Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

428 2008 Altera a legislação tributária federal e dá outras 

providências. 

Dep. José Otávio 

Germano 

PP Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

429 2008 Autoriza a União a participar em Fundo de Garantia 

para a Construção Naval - FGCN, para a formação de 
seu patrimônio, e dá outras providências. 

Dep. Edmilson 

Valentim 

PCdoB Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

430 2008 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, no valor de R$ 

7.560.000.000,00, e dá outras providências. 

Dep. Devanir Ribeiro PT Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 



120 

 

 

 

MP Ano Assunto Relator CD   Pres. CD Pres. 

Rep. 

431 2008 Dispõe sobre a reestruturação do Plano Geral de 

Cargos do Poder Executivo - PGPE, de que trata a Lei 

nº 11.357, de 19 de outubro de 2006; do Plano 
Especial de Cargos da Cultura, de que trata a Lei nº 

11.233, de 22 de dezembro de 2005, do Plano de 

Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 
Educação, de que trata a Lei nº 11.091, de 12 de 

janeiro de 2005, da Carreira de Magistério Superior, 

do Plano Especial de Cargos do Departamento de 
Polícia Federal, de que trata a Lei nº 10.682, de 28 de 

maio de 2003, do Plano de Carreira dos Cargos de 

Reforma e Desenvolvimento Agrário, de que trata a 
Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, da Carreira de 

Perito Federal Agrário, de que trata a Lei nº 10.550, 

de 13 de novembro de 2002, da Carreira da 
Previdência, da Saúde e do Trabalho, de que trata a 

Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, da Carreira 

de Fiscal Federal Agropecuário, de que trata a Medida 
Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001 e a 

Lei no 10.883, de 16 de junho 2004, dos Cargos de 

Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos 
de Origem Animal, Agente de Atividades 

Agropecuárias, Técnico de Laboratório e Auxiliar de 

Laboratório do Quadro de Pessoal do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de que tratam 

respectivamente as Leis nºs 11.090, de 2005 e 11.344, 

de 8 de setembro de 2006, dos Empregos Públicos de 
Agentes de Combate às Endemias, de que trata a Lei 

nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, da Carreira de 

Policial Rodoviário Federal, de que trata a Lei nº 
9.654, de 2 de junho de 1998, do Plano Especial de 

Cargos do Departamento de Polícia Rodoviária 

Federal, de que trata a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro 
de 2005, da Gratificação de Desempenho de 

Atividade de Execução e Apoio Técnico à Auditoria 

no Departamento Nacional de Auditoria do Sistema 
Único de Saúde - GDASUS, do Plano de Carreiras e 

Cargos do Hospital das Forças Armadas - PCCHFA, 

do Plano de Carreira e Cargos do Magistério do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, e do Plano de 

Carreira do Ensino Básico Federal, fixa o 
escalonamento vertical e os valores dos soldos dos 

militares das Forças Armadas, altera a Lei no 8.745, 

de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a 
contratação por tempo determinado para atender à 

necessidade temporária de excepcional interesse 

público, e a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos civis da União, das autarquias e das 

fundações públicas federais, institui sistemática para 
avaliação de desempenho dos servidores da 

administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional, e dá outras providências. 

Dep. Magela PT Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

432 2008 Institui medidas de estímulo à liquidação ou 

regularização de dívidas originárias de operações de 

crédito rural e de crédito fundiário, e dá outras 
providências. 

Dep. Luís Carlos 

Heinze 

PP Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

433 2008 Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o 

PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social - COFINS incidentes na 

importação e na comercialização do mercado interno 

de farinha de trigo, trigo e pão comum e isenta do 
Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha 

Mercante - AFRMM as cargas de trigo e de farinha de 

trigo, até 31 de dezembro de 2008. 

Dep. Arnaldo Faria de 

Sá 

PTB Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

434 2008 Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e 

Cargos da Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, 

cria as Carreiras de Oficial de Inteligência, Oficial 
Técnico de Inteligência, Agente de Inteligência e 

Agente Técnico de Inteligência, e dá outras 

providências. 

Dep. Marcondes 

Gadelha 

PSB Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 
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435 2008 Altera a Lei no 10.179, de 6 de fevereiro de 2001, 

dispõe sobre a utilização do superávit financeiro em 

31 de dezembro de 2007, e dá outras providências. 

Dep. Pedro Eugênio PT Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

436 2008 Altera as Leis nos 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, e 11.727, de 23 de junho de 2008, relativamente 

à incidência do Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI, da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social - COFINS, incidentes no 

mercado interno e na importação, sobre produtos dos 
Capítulos 21 e 22 da Tabela de Incidência do Imposto 

sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo 

Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006 

Dep. Odair Cunha PP Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

437 2008 Altera as Leis nos 7.853, de 24 de outubro de 1989, 

9.650, de 27 de maio 1998, 9.984, de 17 de julho de 
2000, e 10.683, de 28 de maio de 2003, dispõe sobre a 

transformação da Secretaria Especial de Aqüicultura e 

Pesca da Presidência da República em Ministério da 
Pesca e Aqüicultura, cria cargos em comissão do 

Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, 

Funções Comissionadas do Banco Central - FCBC e 
Gratificações de Representação da Presidência da 

República, e dá outras providências. 

Revogada pela MP 

439/08 

  Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

438 2008 Dispõe sobre medidas tributárias aplicáveis às 
doações em espécie recebidas por instituições 

financeiras públicas controladas pela União e 

destinadas a ações de prevenção, monitoramento e 
combate ao desmatamento e de promoção da 

conservação e do uso sustentável das florestas 

brasileiras. 

Dr. Nechar PV Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

439 2008 Constitui fonte de recursos adicional para ampliação 

de limites operacionais do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 

(Revoga MP 437 do Min. Da Pesca) 

Dep. Vignatti PT Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

440 2008 Dispõe sobre a reestruturação da composição 
remuneratória das Carreiras de Auditoria da Receita 

Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal do Trabalho, de 

que trata a Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004; das 
Carreiras da Área Jurídica, de que trata a Lei nº 

11.358, de 19 de outubro de 2006; das Carreiras de 
Gestão Governamental, de que trata a Medida 

Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001; das 

Carreiras do Banco Central do Brasil - BACEN, de 
que trata a Lei nº 9.650, de 27 de maio de 1998; e da 

Carreira de Diplomata, de que trata a Lei nº 11.440, 

de 29 de dezembro de 2006; cria o Plano de Carreiras 
e Cargos da SUSEP, o Plano de Carreiras e Cargos da 

CVM e o Plano de Carreiras e Cargos do IPEA; 

dispõe sobre a remuneração dos titulares dos cargos 
de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo P-

1500, de que trata a Lei nº 9.625, de 7 de abril de 

1998, e integrantes da Carreira Policial Civil dos 
extintos Territórios Federais do Acre, Amapá, 

Rondônia e Roraima de que trata a Lei nº 11.358, de 

19 de outubro de 2006, a criação de cargos de 
Defensor Público da União, a criação de cargos de 

Analista de Planejamento e Orçamento, e sobre o 

Sistema de Desenvolvimento na Carreira - SIDEC, e 
dá outras providências. 

Dep. Marco Maia PT Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

441 2008 Dispõe sobre a reestruturação da composição 
remuneratória de carreiras de Estado. 

Dep. Marcelo Castro PMDB Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 
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442 2008 Dispõe sobre operações de redesconto pelo Banco 

Central do Brasil e autoriza a emissão da Letra de 

Arrendamento Mercantil –LAM, e dá outras 
providências. 

Dep. Rodrigo Rocha 

Loures 

PMDB Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

443 2008 Autoriza o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica 

Federal a constituírem subsidiárias e a adquirirem 
participação em instituições financeiras sediadas no 

Brasil, e dá outras providências. 

Dep. João Paulo 

Cunha 

PT Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

444 2008 Autoriza o Poder Executivo a doar estoques públicos 

de alimentos à República de Cuba, à República do 

Haiti, à República de Honduras e à Jamaica. 

Dep. Jô Moraes PCdoB Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

445 2008 Dispõe sobre a dispensa de recolhimento de parte dos 
dividendos e juros sobre capital próprio pela Caixa 

Econômica Federal. 

Dep. Paulo Pimenta PT Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

446 2008 Dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes 
de assistência social, regula os procedimentos de 

isenção de contribuições para a seguridade social, e 

dá outras providências. 

Devolvida pelo SF. 
Inadmitida na Câmara. 

Vai ao arquivo. 

PP Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

447 2008 Altera a Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de 

agosto de 2001, a Lei no 10.637, de 30 de dezembro 

de 2002, a Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
a Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, a Lei no 

11.196, de 21 de novembro de 2005, a Lei no 8.212, 

de 24 de julho de 1991, e a Lei no 10.666, de 8 de 
maio de 2003, para alterar o prazo de pagamento dos 

impostos e contribuições federais que especifica. 

Dep. Átila Lira PSB Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

448 2008 Abre crédito extraordinário, em favor da Presidência 
da República e dos Ministérios da Saúde, dos 

Transportes, da Defesa e da Integração Nacional, no 

valor global de R$ 1.600.000.000,00, para os fins que 
especifica. (Enchente Santa Catarina) 

Dep. João Matos PMDB Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 

449 2008 Altera a legislação tributária federal relativa ao 

parcelamento ordinário de débitos tributários, concede 
remissão nos casos em que especifica, institui regime 

tributário de transição, e dá outras providências. 

Dep. Tadeu Filippelli PMDB Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

450 2008 Autoriza a União a participar de Fundo de Garantia a 

Empreendimentos de Energia Elétrica - FGEE; altera 

o § 4o do art. 1o da Lei no 11.805, de 6 de novembro 
de 2008; dispõe sobre a utilização do excesso de 

arrecadação e do superávit financeiro das fontes de 
recursos existentes no Tesouro Nacional; altera o art. 

1o da Lei no 10.841, de 18 de fevereiro de 2004; e 

autoriza a União a repassar ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

recursos captados junto ao Banco Internacional para a 

Reconstrução e o Desenvolvimento - BIRD. 

Dep. Eduardo Cunha PMDB Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

451 2008 Altera a legislação tributária federal, e dá outras 

providências. 

Dep. João Leão PP Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

452 2008 Dá nova redação à Lei no 11.887, de 24 de dezembro 

de 2008, que cria o Fundo Soberano do Brasil - FSB, 

e à Lei no 11.314, de 3 de julho de 2006, que autoriza 
o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 

Transportes - DNIT a executar obras nas rodovias 

transferidas a entes da Federação, e dá outras 
providências. 

Dep. José Guimarães PT Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

453 2009 Constitui fonte adicional de recursos para ampliação 
de limites operacionais do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e dá 

outras providências. 

Dep. Pedro Eugênio PT Arlindo 
Chinaglia 

PT 

Lula 
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454 2009 Dá nova redação aos arts. 2o, 3o e 4o da Lei no 

10.304, de 5 de novembro de 2001, que transfere ao 

domínio do Estado de Roraima terras pertencentes à 
União. 

Dep. Urzeni Rocha PSDB Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

455 2009 Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e 

do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da 
educação básica, altera a Lei no 10.880, de 9 de junho 

de 2004, e dá outras providências. 

Dep. Carlos Abicalil PT Arlindo 

Chinaglia 
PT 

Lula 

456 2009 Dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1o de 

fevereiro de 2009. 

Dep. Wladimir Costa PMDB Arlindo 

Chinaglia 

PT 

Lula 

457 2009 Altera os arts. 96 e 102 da Lei no 11.196, de 21 de 

novembro de 2005, que dispõem sobre parcelamento 

de débitos de responsabilidade dos Municípios, 
decorrentes de contribuições sociais de que tratam as 

alíneas “a” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei 

no 8.212, de 24 de julho de 1991. 

Dep. Rose de Freitas PMDB Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

458 2009 Dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações 
incidentes em terras situadas em áreas da União, no 

âmbito da Amazônia Legal, altera as Leis nos 8.666, 

de 21 de junho de 1993, 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, 6.383, de 7 de dezembro 1976, e 6.925, de 29 

de junho de 1981, e dá outras providências. 

Dep. Asdrubal Bentes  PMDB Michel  Temer 
PMDB 

Lula 

459 2009 Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida - 
PMCMV, a regularização fundiária de assentamentos 

localizados em áreas urbanas, e dá outras 

providências. 

Dep. Henrique 
Eduardo Alves 

PT Michel  Temer 
PMDB 

Lula 

460 2009 Dá nova redação aos arts. 4o e 8o da Lei no 10.931, 

de 2 de agosto de 2004, que tratam de patrimônio de 

afetação de incorporações imobiliárias, dispõe sobre o 
tratamento tributário a ser dado às receitas mensais 

auferidas pelas empresas construtoras nos contratos 

de construção de moradias firmados dentro do 
Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, 

atribui à Agência Nacional de Telecomunicações - 

ANATEL as atribuições de apurar, constituir, 

fiscalizar e arrecadar a Contribuição para o Fomento 

da Radiodifusão Pública, e dá outras providências. 

Dep. Vignatti PT Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

461 2009 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 
da Integração Nacional, no valor de R$ 

300.000.000,00, para os fins que especifica. 

Dep. Marcelo Melo PMDB Michel  Temer 
PMDB 

Lula 

462 2009 Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela 

União aos entes federados que recebem recursos do 
Fundo de Participação dos Municípios - FPM, no 

exercício de 2009, com o objetivo de superar 

dificuldades financeiras emergenciais, e dá outras 
providências.  

Dep. Sandro Mabel PR Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

463 2009 Abre crédito extraordinário, em favor de diversos 

órgãos do Poder Executivo, no valor global de R$ 
1.217.677.730,00, para os fins que especifica. 

Dep. Átila Lins PMDB Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

464 2009 Crédito para exportação; e participação da União em 

fundos garantidores de risco de crédito para empresas. 

Dep. Átila Lins  PMDB Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

465 2009 Subvenção econômica ao BNDES para aquisição de 
bens de capital e inovação tecnológica. 

Dep. Carlos Zarattini PT Michel  Temer 
PMDB 

Lula 

466 2009 Dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos 

Sistemas Isolados e dá outras providências. 

Dep. João Carlos 

Bacelar 

PR Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

467 2009 Autoriza, em caráter excepcional, a prorrogação de 

contratos por tempo determinado firmados com 
fundamento nas alíneas ‘d’ e ‘h’ do inciso VI do art. 

2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e dá 

outras providências. 

Dep. Rodrigo 

Rollemberg 

PSB Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

468 2009 Transferência de depósitos judiciais de tributos e 

contribuições federais para a CEF. 

Dep. Marçal Filho PMDB Michel  Temer 

PMDB 
Lula 
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469 2009 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 

da Saúde e dos Transportes, no valor global de R$ 

2.168.172.000,00, para os fins que especifica.(Crédito 
para Pandemia de Influenza) 

Dep. Armando Abílio PTB Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

470 2009 Constitui fonte adicional de recursos para ampliação 
de limites operacionais da Caixa Econômica Federal e 

dá outras providências. 

Dep. Jovair Arantes  PTB Michel  Temer 
PMDB 

Lula 

471 2009 Altera as Leis nos 9.440, de 14 de março de 1997, e 

9.826, de 23 de agosto de 1999, que estabelecem 
incentivos fiscais para o desenvolvimento regional. 

Dep. José Carlos 

Aleluia 

DEM Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

472 2009 Institui o Regime Especial de Incentivos para o 

Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria 

Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste - REPENEC; cria o Programa Um Computador 

por Aluno - PROUCA e institui o Regime Especial de 

Aquisição de Computadores para uso Educacional - 
RECOMPE; prorroga benefícios fiscais; constitui 

fonte de recursos adicional aos agentes financeiros do 

Fundo da Marinha Mercante - FMM para 
financiamentos de projetos aprovados pelo Conselho 

Diretor do Fundo da Marinha Mercante - CDFMM; 

dispõe sobre a Letra Financeira e o Certificado de 
Operações Estruturadas; altera a redação da Lei no 

11.948, de 16 de junho de 2009; ajusta o Programa 

Minha Casa Minha Vida - PMCMV; e dá outras 
providências. 

Dep. Marcelo Ortiz PV Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

473 2009 Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da 
Educação, da Saúde, dos Transportes e da Integração 

Nacional, no valor global de R$ 742.000.000,00, para 

os fins que especifica. 

Dep. Hugo Leal  PSC Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

474 2009 Dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de 

janeiro de 2010 e estabelece diretrizes para a política 

de valorização do salário mínimo entre 2011 e 2023. 

Dep. Pepe Vargas PT Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

475 2009 Dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pela 
Previdência Social em 2010 e 2011. 

Dep. Cândido 
Vaccarezza 

PT Michel  Temer 
PMDB 

Lula 

476 2009 Dispõe sobre a concessão de crédito presumido do 

Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na 
aquisição de resíduos sólidos por estabelecimento 

industrial para utilização como matérias-primas ou 

produtos intermediários na fabricação de seus 
produtos, e dá outras providências. 

Dep. Leonardo 

Quintão 

PMDB Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

477 2009 Abre crédito extraordinário, em favor de diversos 

órgãos e entidades do Poder Executivo, no valor 
global de R$ 18.191.723.573,00, e reduz o Orçamento 

de Investimento de diversas empresas no valor global 

de R$ 5.736.743.280,00, para os fins que especifica. 

Dep. Paulo Roberto 

Pereira 

PTB Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

478 2009 Dispõe sobre a extinção da Apólice do Seguro 

Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação - 

SH/SFH, altera a legislação tributária relativamente às 
regras de preços de transferência, e dá outras 

providências. 

Dep. Colbert Martins  PMDB Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

479 2009 Formalização de Planos de Carreiras e Cargos Dep. Gorete Pereira PR Michel  Temer 
PMDB 

Lula 

480 2010 Crédito para enchentes, terremoto Haiti e FPM. Dep. José Airton 
Cirilo 

PT Michel  Temer 
PMDB 

Lula 

481 2010 Doação de alimentos para vários países. Dep. Maurício Rands  PT Michel  Temer 
PMDB 

Lula 

482 2010 Suspensão de direitos  de propriedade intelectual. Dep. Fábio Ramalho  PV Michel  Temer 
PMDB 

Lula 
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483 2010 Alteração Lei de organização da PR e Ministérios e 

Lei de contratação temporária. 

Dep. Vital do Rêgo 

Filho 

PMDB Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

484 2010 Programa Fortalecimento Ensino Médio. Dep. Pedro Wilson PT Michel  Temer 
PMDB 

Lula 

485 2010 Crédito extraordinário. Dep. Dilceu Sperafico PP Michel  Temer 
PMDB 

Lula 

486 2010 Crédito extraordinário. Dep. Jorge Tadeu 
Mudalen  

DEM Michel  Temer 
PMDB 

Lula 

487 2010 Subvenção econômica ao BNDES para aquisição de 
bens de capital e inovação tecnológica e outros. 

Dep. Solange Almeida  PMDB Michel  Temer 
PMDB 

Lula 

488 2010 Empresa Brasileira de Legado Esportivo S.A – 

BRASIL 2016. 

Dep. Rodrigo Maia DEM Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

489 2010 Autoridade Pública Olímpica – APO. Dep. Edmilson 

Valentim  

PCdoB Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

490 2010 Crédito extraordinário. Dep. Manuela D’Ávila PCdoB Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

491 2010 Programa Cinema Perto de Você. Dep. Jorge Bittar PT Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

492 2010 Recuperação escolas públicas – desastres e 

parcelamentos contribuições sociais previdenciárias. 

Dep. Maurício 

Quintella Lessa  

PR Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

493 2010 Modifica carreira de diplomata e autoriza prorrogação 

de contratos por tempo determinado. 

Dep. Dr. Rosinha  PT Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

494 2010 Simplifica repasse de recursos para regiões em 

situação de emergência. 

Dep. Rose de Freitas  PMDB Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

495 2010 Modifica normas de licitação/ convênios pelas 
Instituições Federais de Ensino Superior – IFES e 

Instituições Científicas e Tecnológicas – ICTs 

Dep. Severiano Alves  PMDB Michel  Temer 
PMDB 

Lula 

496 2010 Copa FIFA 2010 e Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 

2016, Rede Ferroviária Federal e Docas do Rio de 
Janeiro. 

Dep. Carlos Abicalil  PT Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

497 2010 Desoneração tributária/ pesquisa tecnológica/ 

construção, ampliação, reforma ou modernização de 
estádios de futebol. 

Dep. Arlindo 

Chinaglia 

PT Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

498 2010 Crédito extraordinário. Dep. José Guimarães  PT Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

499 2010 Funções Comissionadas Técnicas em cargos em 

comissão/Ministério da Defesa. 

Dep. Raul Jungmann  PPS Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

500 2010 Cessão e permuta de ações/aumento de 

capital/autoriza a União a se abster de adquirir ações 
em aumentos de capital de empresas.  

Dep. Geraldo Simões PT Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

501 2010 Fomentar as exportações do País/ subvenção 

econômica ao BNDES. 

Dep. Solange Almeida PTB Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

502 2010 Normas gerais sobre desporto/Bolsa-
Atleta/Programas Atleta Pódio e Cidade Esportiva. 

Dep. José Rocha  PR Michel  Temer 
PMDB 

Lula 

503 2010 Ratifica o Protocolo de Intenções - Autoridade 

Pública Olímpica – APO. 

Dep. Daniel Almeida  PCdoB Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

504 2010 EMBRAPA Dep. Fernando Coelho 

Filho  

PSB Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

505 2010 Fonte de recursos adicional ao BNDES. Dep. Maurício 

Quintella Lessa  

PR Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

506 2010 Crédito extraordinário - Agricultura Familiar. Dep. Beto Faro PT Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

507 2010 Sanção disciplinar para a violação de sigilo. Dep. Fernando Ferro PT Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

508 2010 Crédito extraordinário. Dep. Gastão Vieira PMDB Michel  Temer 

PMDB 
Lula 
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509 2010 Franquia postal Dep. Ricardo Berzoini  PT Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

510 2010 Obrigações tributárias por consórcios que realizem 

negócios jurídicos em nome próprio/Desoneração 

tributária de subvenções governamentais/Regime 
Especial de Tributação para estádios de futebol – 

RECOM/ institui contribuição de intervenção de 

domínio econômico para financiar o Programa de 
Estímulo à Interação Universidade-Empresa. 

Dep. Hugo Leal  PSC Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

511 2010 Trem de Alta Velocidade – TAV. Dep. Carlos Zarattini PT Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

512 2010 Incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e 

da indústria automotiva. 

Dep. Moreira Mendes  PPS Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

513 2010 Fundo de Compensação de Variações Salariais - 
FCVS a assumir direitos e obrigações do Seguro 

Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação - 

SH/SFH/Autoriza DNIT a utilizar recursos federais 
em apoio à transferência definitiva do domínio da 

malha rodoviária federal para os Estados/Acresce o 

Porto do Pólo Industrial de Manaus na Relação Portos 
Marítimos, Fluviais e Lacustres. 

Dep. Wellington 
Fagundes 

PR Michel  Temer 
PMDB 

Lula 

514 2010 Programa Minha Casa, Minha Vida. Dep. André Vargas  PT Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

515 2010 Crédito extraordinário em favor da Justiça do 

Trabalho e de diversos órgãos do Poder Executivo, no 
valor global de R$ 26.673.264.196,00 

Dep. Fábio Trad PMDB Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

516 2010 Salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2011. Prejudicada na CD   Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

517 2010 Imposto sobre a renda, Regime Especial de Incentivos 

para o Desenvolvimento de Usinas Nucleares - 
RENUCLEAR, medidas tributárias relacionadas ao 

Plano Nacional de Banda Larga, altera a legislação 

relativa à isenção do Adicional ao Frete para 
Renovação da Marinha Mercante – AFRMM, 

extinção do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Dep. João Carlos 

Bacelar  

PR Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

518 2010 Disciplina a formação e consulta a bancos de dados 

com informações de adimplemento, de pessoas 

naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de 
histórico de crédito. 

Dep. Leonardo 

Quintão  

PMDB Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

519 2010 Autoriza o Poder Executivo a doar estoques públicos 

de alimentos para assistência humanitária 
internacional. 

Dep. Luis Carlos 

Heinze  

PP Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

520 2010 Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública 

denominada Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares S.A. - EBSERH . 

Dep. Danilo Forte PMDB Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

521 2010 Altera a Lei que dispõe sobre as atividades do 

médico-residente e prorroga o prazo de pagamento da 

Gratificação de Representação de Gabinete e da 
Gratificação Temporária para os servidores ou 

empregados requisitados pela Advocacia-Geral da 

União. 

Dep. Jandira Feghali  PCdoB Michel  Temer 

PMDB 
Lula 

522 2011 Crédito para enchentes RJ, SP etc Dep. Sandra Rosado  PSB Michel  Temer 
PMDB 

Dilma 
Roussef 

523 2011 Subvenção econômica ao BNDES para financiamento 
a empresas e micro empreendedores do RJ. 

Revogada pela Lei 
12409/11 

  Michel  Temer 
PMDB 

Dilma 
Roussef 

524 2011 Prorrogação de contratos nas áreas de meio ambiente 
e educação. 

Perdeu eficácia na CD   Michel  Temer 
PMDB 

Dilma 
Roussef 

525 2011 Contratação de professores. Dep. Jorge Boeira PT Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

526 2011 Recursos ao BNDES e suspensão de exigências de 

regularidade fiscal. 

Dep. Arthur Lira  PP Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 
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527 2011 Cria Ministério da Aviação Civil. Dep. José Guimarães PT Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

528 2011 Altera valores tabela IRPF Dep. Maurício 

Trindade 

PR Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

529 2011 Contribuição previdenciária para microempreendedor. Dep. André 

Figueiredo  

PDT Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

530 2011 Assistência financeira para recuperação das redes 

físicas das escolas públicas estaduais, do Distrito 

Federal e municipais afetadas por desastres. 

Dep. Glauber Braga  PSB Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

531 2011 Crédito Extraordinário para recuperação de escolas 
afetadas por desastres. 

Dep. Wilson Filho PMDB Marco Maia 
PT 

Dilma 
Roussef 

532 2011 Dispõe sobre a política e a fiscalização de 

combustíveis; redução de poluentes por veículos 
automotores; transformação do Departamento dos 

Correios e Telégrafos em empresa pública; 

Organização da Presidência da República e dos 
Ministérios. 

Dep. Arnaldo Jardim PPS Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

533 2011 Autoriza a União a transferir recursos financeiros aos 

Municípios e ao DF - educação infantil. 

Dep. Ângelo Agnolin  PDT Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

534 2011 Programa de Inclusão Digital Tablet PC. Dep. Manuela D’Ávila PCdoB Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

535 2011 Programas de Apoio à Conservação Ambiental e 

Fomento às atividades Produtivas Rurais. 

Dep. Assis do Couto PT Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 
536 2011 Alterações atividades do médico-residente. Dep. Jandira Feghali PCdoB Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

537 2011 Crédito extraordinário (R$ 500.000.000,00 p/ Defesa 

Civil e Prevenção de Desastres) 

Dep. Gorete Pereira PR Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

538 2011 Prorrogação de contratos – Ministério da Defesa e 

EBC. 

Dep. Alex Canziani PTB Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

539 2011 Autoriza CMN estabelecer condições para negociação 

de contratos. 

Dep. Reinhold 

Stephanes 

PMDB Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

540 2011 Valores tributários para exportação – Plano Brasil 
Maior. 

Dep. Renato Molling  PP Marco Maia 
PT 

Dilma 
Roussef 

541 2011 Fundo de Financiamento à exportação – Plano Brasil 
Maior. 

Dep. Ratinho Junior PSC Marco Maia 
PT 

Dilma 
Roussef 

542 2011 Limites Parques Nacionais Amazônicos Dep. Zé Geraldo PT Marco Maia 
PT 

Dilma 
Roussef 

543 2011 Recursos para microcrédito produtivo orientado. Dep. Heleno Silva PRB Marco Maia 
PT 

Dilma 
Roussef 

544 2011 Normas para compras, desenvolvimento de produtos e 
área estratégica de defesa 

Dep. Carlinhos 
Almeida  

PT Marco Maia 
PT 

Dilma 
Roussef 

545 2011 Altera Leis do Frete e Fundo da Marinha Mercante, 

PIS/PASP do café e Programa Cinema Perto de Você. 

Dep. Júnior Coimbra PMDB Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

546 2011 Auxílio financeiro a Estados, DF e Municípios para 

fomentar as exportações do País. 

Dep. Zeca Dirceu  PT Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

547 2011 Altera as Leis 6.766/79, 10.257/01 e 

12.340/10.(Cadastro nacional de municípios com 

áreas propícias a escorregamentos de grande impacto 
e parcelamento de área urbana). 

Dep. Glauber Braga PSB Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

548 2011 Crédito R$ 460.530.000,00 em favor do Fundo 

Nacional de Educação e Capes 

Dep. Artur Bruno PT Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

549 2011 Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o 

PIS/PASEP, da COFINS, incidentes sobre a 

importação e a receita de venda no mercado interno. 

Dep. Sandro Mabel PMDB Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

550 2011 Direcionamento de depósitos à vista captados pelas 

instituições financeiras para operações de crédito 

destinadas à população de baixa renda e a 
microempreendedores (Direcionado a pessoas com 

deficiência). 

Dep. Mara Gabrilli PSDB Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 
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551 2011 Desenvolvimento e fomento do setor de aviação civil 

e das infraestruturas aeroportuária e aeronáutica civil. 

Dep. Arthur Oliveira 

Maia  

PMDB Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

552 2011 Amplia para R$ 85.000,00 valor imobiliário do 
Programa Minha Casa Minha Vida e reduz alíquotas 

do PIS, Pasep e Cofins para massas alimentícias. 

Dep. Miguel Corrêa PT Marco Maia 
PT 

Dilma 
Roussef 

553 2011 Crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da 

Ciência, Tecnologia e Inovação, da Defesa e da 
Integração Nacional -R$ 533.581.700,00. 

Dep. Geraldo Simões PT Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

554 2011 Microcrédito produtivo e subvenção econômica em 

operação de estocagem de álcool. 

Dep. Heleno Silva PRB Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

555 2011 Prorrogação de contratos do Ibama, FNDE, Instituto 

Chico Mendes e Associação Roquette Pinto. 

Dep. Jilmar Tatto PT Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

556 2011 Altera Plano de Seguridade do Servidor Público; trata 
dos tributos pagos pelas construtoras do Minha Casa 

Minha Vida; altera o Reintegra e prorroga o Regime 

Tributário da Estrutura Aeroportuária. 

Dep. Jerônimo 
Goergen 

PP Marco Maia 
PT 

Dilma 
Roussef 

557 2011 Institui o Sistema Nacional de Cadastro, Vigilância e 

Acompanhamento da Gestante e Puérpera para 
Prevenção da Mortalidade Materna. 

Dep. Elcione Barbalho PMDB Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

558 2012 Alterações nos limites dos Parques Nacionais da 

Amazônia, dos Campos Amazônicos e Mapinguari, 
das Florestas Nacionais de Itaituba I, Itaituba II e do 

Crepori e da Área de Proteção Ambiental do Tapajós. 

Dep. Zé Geraldo PT Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

559 2012 Autoriza a ELETROBRAS a adquirir participação 

na CELG D. 

Dep. Pedro Uczai PT Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

560 2012 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 

da Defesa, no valor de R$ 40.000.000,00, para o fim 

que especifica. 

Dep. Arlindo 

Chinaglia 

PT Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

561 2012 Subvenção econômica ao BNDES para desastres 

naturais. Mulher terá registro preferencial do imóvel 

no Programa Minha Casa Minha Vida. Saneamento 
básico. Fundo de Arrendamento residencial. 

Dep. Hugo Motta PMDB Marco Maia 

PT 
Dilma 

Roussef 

Fonte: Secretaria-Geral da Mesa e Sitio da Câmara dos Deputados 

Nota: O quadro foi construído com base em relatório da Secretaria-Geral da Mesa e em informações do 

sítio da Câmara dos Deputados. 
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