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Hoje, em conseqüência do número de medidas provisó-
rias e do rito para a sua aprovação, a pauta do Poder Le-
gislativo é consumida, quase que exclusivamente, pelas 

próprias medidas provisórias. O Legislativo passa, então, a ter 
como tema central de discussão, a agenda do Poder Executivo. 

O trancamento da pauta do Legislativo – exigido pelas atuais 
regras de tramitação das MP’s pelo Congresso Nacional  impede 
a eficiência do Poder Legislativo.

Entendemos o debate sobre a necessidade de mudar as normas 
que regem as medidas provisórias no Parlamento, não como um 
tema de confronto entre a oposição e o governo, mas como uma 
questão de Estado: trata-se da busca pelo equilíbrio da relação 
entre o Executivo e o Legislativo. É um objetivo suprapartidário 
e, até, consensual no Congresso Nacional. Pautado, inclusive, 
por iniciativa dos Presidentes Arlindo Chinaglia, da Câmara dos 
Deputados e Garibaldi Alves Filho, do Senado. 

A leitura é a mesma por parte de todos nós, parlamentares: a 
meta é dar mais um passo no aprofundamento da democracia no 
Brasil, em benefício da independência, da harmonia e do melhor 
ajuste entre os Poderes que governam o País. Isto porque o prin-
cípio da divisão dos Poderes num regime democrático determina 
que cada um deles atue dentro de sua esfera de atribuições, sem 
se interpenetrarem e otimizando as suas atividades no sentido 
de atingir o objetivo maior: o bem público. 

Apresentação
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O Poder Legislativo é o órgão legitimado a representar todo o 
povo, na elaboração das normas jurídicas que regerão a vida da 
sociedade politicamente organizada. Eis a chamada democracia 
indireta, ou representativa, na qual, em virtude da impossibili-
dade óbvia da reunião de toda uma população em uma única as-
sembléia legislativa, outorga-se a alguns indivíduos, escolhidos 
mediante um processo em que seja assegurada a livre concor-
rência ao cargo de legislador, o poder de decidir quando e como 
alterar a ordem jurídica à qual toda a sociedade encontrar-se-á 
submetida. A função primordial do Legislativo é buscar a especi-
ficidade do caso para definir a norma que irá aplicar. O legislador 
deve reconhecer o que há de universal, no problema de seu elei-
tor ou seja, o que representa a expressão de uma causa coletiva , 
encontrando uma solução que possa acontecer por intervenção 
do Poder Legislativo – que deve, então, propô-la pelas vias insti-
tucionais, legislativa ou fiscalizadora.

Todos sabemos que, para ser governado, um país de dimensões 
continentais como o nosso, com imensas diferenças regionais, 
precisa de agilidade em muitas decisões do Executivo. Todos os 
presidentes eleitos depois da Constituinte de 1988 usaram – e, de 
certa forma, abusaram  do instituto das medidas provisórias. Na 
idéia de defender a democracia, em 2001, o Legislativo criou o 
recurso do trancamento da pauta, além de impor alguns limites 
ao uso das MP’s. Foi um passo, mas não resolvemos a questão. 

A partir da instalação na Câmara Federal, da Comissão Espe-
cial para Alterar os Ritos das MP’s e do esforço responsável que 
vem sendo empenhado pelos membros deste colegiado, temos 
outra oportunidade de aprimoramento. Interpretando os debates 
que vêm ocorrendo, o relator do projeto na Comissão Especial, 
Deputado Leonardo Picciani, do PMDB/RJ, produziu um parecer 
que buscou o consenso, e foi aprovado por unanimidade. 

Agora, a PEC está pronta para ser votada em Plenário. Cer-
tamente, atravessaremos polêmicas. Mas estou seguro de que, 
rapidamente, encontraremos o consenso que construa um texto 
correspondente à convicção geral de que mudar o rito das MP’s 
se constitui empréstimo de extrema valia à democracia brasilei-
ra. E, a partir daí, a sociedade terá ainda mais razões para cobrar 
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do Legislativo brasileiro, o cumprimento da agenda de debate 
sobre as questões nacionais que extrapolam a exclusividade das 
urgências do Executivo.

DEPUTADO CÂNDIDO VACCAREZZA
Presidente
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – Havendo núme-
ro legal, declaro abertos os trabalhos da presente reunião, convo-
cada pelo Presidente da Casa, nos termos regimentais, para insta-
lação da Comissão e eleição de seu Presidente e Vice-Presidentes.

Convido para compor a Mesa o Exmo. Sr. Presidente da Câ-
mara dos Deputados, Deputado Arlindo Chinaglia, a quem con-
cedo a palavra.

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (Deputa-
do Arlindo Chinaglia) – Cumprimento os Parlamentares presen-
tes, em especial o Deputado Gerson Peres, que ora preside esta 
reunião.

Desejo fazer uma breve consideração, dado que, creio, é unâ-
nime na Câmara dos Deputados e, ousaria dizer, no Senado Fe-
deral, a percepção de que é preciso que o Congresso Nacional e 
suas Casas recuperem a capacidade de definir, pelo menos, suas 
pautas. O instituto da medida provisória, ao mesmo tempo em 
que é útil para a Administração Pública adotar iniciativas de ma-
neira ágil, na minha opinião, não pode paralisar os trabalhos da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou, eventualmen-
te, de ambas as Casas de forma simultânea.

Estão presentes aqui decanos da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, inclusive seu atual Presidente, Líderes, ex-
Líderes, Ministros, ex-Ministros, pelo menos um ex-Governador e 
um ex-Presidente da Câmara dos Deputados. Essa presença nos dá 
total segurança de que a Comissão produzirá um belo trabalho.

Reunião de instalação da Comissão
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Pessoalmente, sou favorável a que se acabe com o dispositivo que 
faz com que a não-votação de medida provisória tranque a pauta 
das Casas do Congresso Nacional. Isso não é necessário. A mesma 
maioria que se constitui para aprovar ou rejeitar medida provisória 
pode fazê-lo dentro do prazo a ser mantido, no caso, 120 dias, ou a 
ser alterado, conforme deliberação desta Comissão.

Essa é minha opinião, ainda que haja outras questões que sa-
bidamente devem ser analisadas, tais como a admissão da medi-
da provisória, sua vigência e limitação, para preservar a iniciati-
va do Poder Executivo.

E aproveito para dirigir apelo à Comissão no sentido de que, 
no exame da matéria, dentro do possível, procure se relacionar 
com o Senado Federal. Disponho-me, inclusive, a conversar com 
o Presidente Garibaldi Alves Filho, com quem, aliás, já falei do 
assunto. S.Exa. e eu temos a mesma opinião: o Senado Federal 
avançou, produziu uma proposta, mas ele próprio, acredito, ava-
lia que é preciso mudar o que aprovou.

Devemos, ainda neste primeiro semestre de 2008, aprovar a 
matéria nas duas Casas. Se conseguirmos envolver os Senadores já 
nesta discussão, promovendo reuniões de ajustes – V.Exas. saberão 
como fazê-lo –, poderemos assimilar e aprovar o que de lá vier, 
naturalmente havendo concordância. Assim, quando a proposta 
for para o Senado Federal, terá sido um trabalho já construído pe-
las duas Casas, para não ficarmos nessa gangorra de uma alterar o 
texto da outra e ele ter de voltar para a Casa de origem.

Encerro dizendo a V.Exas. que as duas maiores bancadas rei-
vindicaram a Presidência e a Relatoria desta Comissão. Embo-
ra qualquer um aqui tenha condições de exercer essas funções, 
decidi indicar o Deputado Cândido Vaccarezza Presidente da 
Comissão, e S.Exa., após a eleição, deverá fazer a indicação do 
nome do Relator, cargo que caberá ao PMDB.

Acredito no trabalho desta Comissão. E, naquilo que for ne-
cessário, V.Exas. terão amplo apoio da Presidência da Casa, in-
clusive nos entendimentos com o Senado Federal.

Desejo boa sorte a todos e agradeço ao Deputado Gerson Pe-
res a oportunidade da palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – Presidente Ar-
lindo Chinaglia, agradeço a V.Exa. a presença e a feliz iniciati-
va de promover uma modificação na Constituição no que diz 
respeito às medidas provisórias, que passaram a constituir ins-
trumento de retardamento no exame de propostas dos próprios 
membros do Poder Legislativo.

V.Exa. lavra um tento muito importante para o bom conceito 
do Parlamento e para a agilização dos processos legislativos. Por-
tanto, temos de agradecer a V.Exa.

Esclareço ao Plenário que coube a mim assumir a presidência 
dos trabalhos, nos termos do art. 39, § 4º do Regimento Interno.

Para conhecimento de V.Exas., leio o Ato da Presidência que 
criou esta Comissão Especial.

Ato da Presidência

Nos termos do § 2º do art. 202 do Regimento Interno, esta 
Presidência decide criar Comissão Especial destinada a 
proferir parecer à Proposta de Emenda Constitucional nº 
511A, de 2006, do Senado Federal, que altera o art. 62 da 
Constituição Federal, para disciplinar a edição de medidas 
provisórias, estabelecendo que a medida provisória só terá 
força de lei depois de aprovada a sua admissibilidade pelo 
Congresso Nacional, sendo o início da apreciação alterna-
do entre a Câmara e o Senado.

A Comissão será composta de 17 membros titulares e de 
igual número de suplentes, mais um titular e um suplente, 
atendendo ao rodízio entre as bancadas não contempla-
das, designados de acordo com os §§ 1º e 2º do art. 33 do 
Regimento Interno.

Brasília, 22 de outubro de 2007.

Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados.

Congratulo-me com os colegas indicados pelos partidos para fa-
zer parte desta Comissão, que poderá produzir eficiente trabalho, 
dada a reconhecida experiência e competência de seus membros.
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Para Presidente, foi indicado o Deputado Cândido Vacca-
rezza, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo.

Até o momento, não foram recebidas candidaturas para as 
Vice-Presidências.

Solicito, então, aos Srs. Deputados interessados que as forma-
lizem perante a Mesa.

A reunião será suspensa por 5 minutos para que a Secretaria 
confeccione as cédulas de votação, se porventura forem apresen-
tados nomes a concorrer.

O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Peço a palavra 
pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – Tem a palavra 
V.Exa.

O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Gostaria de suge-
rir, uma vez que V.Exa. abre essa possibilidade, o nome do Depu-
tado Regis de Oliveira para uma Vice-Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – Ótimo. Rece-
bido e anotado.

Mais alguém deseja fazer uso da palavra? 
O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, nós 

do PPS apoiamos a indicação do Deputado Regis de Oliveira para 
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – Muito bem.
O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES – Sr. Presidente, 

o Democratas também apóia, com muita satisfação, o nome de 
Regis de Oliveira para Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – Lembro ao Ple-
nário que são três Vice-Presidentes.

O SR. DEPUTADO MARCELO ORTIZ – O Partido Verde tam-
bém apóia a indicação do Deputado Regis de Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – Não havendo 
mais outras candidaturas, a reunião será suspensa por 3 minutos 
para que se confeccionem as cédulas.

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, indico 
o nome do Deputado Roberto Magalhães para Vice-Presidente.
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O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Tem o apoio do 
PMDB.

O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES – Sr. Presidente, en-
tendo que esta é uma Comissão de toda a instituição. É uma Co-
missão que não é contra ninguém, é a favor do Congresso Nacio-
nal. Por isso, aqui temos de ser minimamente partidários. Temos 
de ser harmônicos, porque todos temos o mesmo propósito.

Não reivindico nada. Aceito esta homenagem talvez porque 
seja um dos decanos da Casa. Agradeço, mas já me sinto muito 
honrado em fazer parte desta Comissão.

O Deputado Ibsen Pinheiro seria um excelente Vice-Presiden-
te. Por falta de sorte, porém, S.Exa. é suplente e, assim, não po-
derá concorrer. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – O Deputado Ro-
berto Magalhães também está impedido pelo Regimento Interno, 
por ser autor de uma das propostas sobre medida provisória.

O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES – É verdade, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – O Regimen-
to Interno inviabiliza a participação de autores de emendas que 
comporão a pauta da Comissão Especial.

O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES – Respeitemos o 
Regimento Interno, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO CÂNDIDO VACCAREZZA – Sr. Presidente, 
se cabe indicação para 2º Vice-Presidente, o Deputado Marcelo 
Ortiz, do PV, é um excelente nome.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – S.Exa. está ins-
crito pelo Líder do Partido.

O SR. DEPUTADO CÂNDIDO VACCAREZZA – S.Exa. não quis 
manifestar-se justamente por isso, mas indico o seu nome.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – Sra. Secretária, 
inscreva o nome do Deputado Marcelo Ortiz na segunda chapa.

O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Deputado Gerson 
Peres?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – Não, muito 
obrigado.
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Indico o Deputado Humberto Souto para 3º Vice-Presidente.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO – Também sou su-

plente. Mas indico o Deputado Fernando Coruja, uma das figu-
ras mais eminentes da Casa, jurista reconhecido e professor de 
Direito, para compor a chapa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – Cumpriremos 
o Regimento Interno à risca. 

Estão faltando 2 nomes para compor a chapa.
Deputado Fernando Coruja, V.Exa. é suplente ou titular?
O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA – Sou titular.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO – Então, indicamos o 

Deputado Fernando Coruja para 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – O nome de 

S.Exa. nos honra muito. 
Deputado José Carlos Aleluia, V.Exa. é suplente ou titular?
O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES – Titular e ex-Pre-

sidente da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – Sra. Secretária, 

inscreva o nome do Deputado José Carlos Aleluia.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO – Pela ordem, Sr. Pre-

sidente. São três Vice-Presidentes?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – São.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO – Então, fechou: De-

putados Regis de Oliveira, Marcelo Ortiz e Fernando Coruja.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – Não, mas...
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO – O Deputado Marce-

lo Ortiz pode, porque é titular.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – Ainda falta 

mais um Deputado para Vice-Presidente.
Deputados Regis de Oliveira, primeiro, Fernando Coruja, se-

gundo, Marcelo Ortiz, terceiro.
Mais alguns minutos, as cédulas estarão prontas, e iniciare-

mos as eleições.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – As cédulas es-

tão prontas, vamos passar ao processo de votação.
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Encontramse à disposição dos Srs. Parlamentares na cabina de 
votação as cédulas. Estão disponíveis também cédulas em branco. 
À medida que forem sendo chamados, após assinarem a folha de 
votação e de posse da sobrecarta, os Deputados devem dirigir-se à 
cabina de votação, onde estarão disponíveis as cédulas de votação.

Selecionadas as cédulas, as mesmas deverão ser colocadas 
na urna.

Peço ao Deputado Leonardo Picciani que auxilie a Presidên-
cia no processo de votação procedendo à chamada nominal dos 
membros titulares e, em seguida, dos suplentes, até que se com-
plete o número de vagas das bancadas.

Está iniciada a votação.
O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Deputado Cândi-

do Vaccarezza. 
Deputado Gerson Peres.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – Solicito ao De-

putado Leonardo Picciani que assuma a Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Picciani) – Deputado 

José Eduardo Cardozo.
Deputado José Genoíno.
Deputado Mendes Ribeiro Filho.
Devolvo a Presidência ao Deputado Gerson Peres.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – Deputado 

Leonardo Picciani.
O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Deputado Paes 

Landim. 
Deputado Regis de Oliveira.
Deputado Vicente Arruda.
Deputado Bruno Araújo.
Deputado Fernando Coruja.
Deputado João Almeida.
Deputado José Carlos Aleluia.
Deputado Roberto Magalhães.
Deputado Dr. Ubiali. 
Deputado Wolney Queiroz.
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Deputado Marcelo Ortiz.
Deputado Léo Vivas. 
Suplentes do Bloco 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB.  

    Cinco vagas para completar a bancada.
Deputado Augusto Farias.
Deputado Fernando Ferro.
Deputado Ibsen Pinheiro.
Deputado José Mentor. 
Deputado Bruno Araújo. 
Deputado Maurício Quintella Lessa. 
Deputado Rubens Otoni. 
Bloco PSDB/DEM/PPS.  

     Uma vaga.
Deputado Humberto Souto. 
Completo o Bloco PSDB/DEM/PPS.
Bloco PSD/PDT/PCdoB/PMN.  

    Duas vagas.
Não há suplentes indicados.
O PV está completo.
O PRB está completo.
Pergunto se alguma Sra. Deputada ou algum Sr. Deputado não 

exerceram o direito ao voto.  
Deputado José Genoíno. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – O Deputado 

Marcelo Ortiz, pelas mesmas razões do Deputado Roberto Maga-
lhães, foi impedido pelo Regimento de ocupar uma Vice-Presi-
dência da Comissão. Seria uma honra S.Exa. estar na chapa, mas 
a vaga ficará para outro companheiro. E, a essa altura, a escolha 
do nome para essa vaga ficará para depois. Vamos apurar hoje 
somente os votos para Presidente e 1º e 2º Vice-Presidentes. 

O SR. DEPUTADO MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, eu esta-
va lá fora quando recebi a informação de que eu seria eleito para 
a 3ª Vice-Presidência. 
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No entanto, há pouco, conversando com o Deputado Maga-
lhães, soube que não posso exercer tal função, porque sou autor 
de uma das PECs que a Comissão terá como objeto de análise.

É o que tenho a declarar, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – Está encerrada 

a votação.
Solicito ao Deputado Leonardo Picciani que verifique se o nú-

mero de sobrecartas coincide com o número de votantes. 
O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Existem 14 sobre-

cartas,  número que coincide com o total de votantes: 14.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – Passemos à 

apuração dos votos. 
Solicito ao Deputado Leonardo Picciani que proceda à conta-

gem dos votos.  
O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, a 

chapa composta pelo Deputado Cândido Vaccarezza, Presidente, 
Regis de Oliveira, 1º Vice-Presidente, Fernando Coruja, 2º Vice-
Presidente, e Marcelo Ortiz, 3º Vice-Presidente, obteve a totalida-
de dos votos, ou seja, 14 votos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres) – Encerrada a 
apuração. 

Declaro eleitos os Deputados Cândido Vaccarezza, Presiden-
te; Regis de Oliveira, 1º Vice-Presidente, e Fernando Coruja, 2º 
VicePresidente. 

Antes de passar o comando da reunião ao Presidente eleito, 
solicito aos colegas agilidade nesta Comissão, para podermos 
analisar o processo legislativo que está emperrado com os su-
cessivos trancamentos de pauta devido à edição de numerosas 
medidas provisórias.

Parabenizo o Presidente e os demais membros eleitos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Sras. e 

Srs. Deputados, para mim é uma honra presidir esta Comissão. 
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Declaro que está vaga a 3ª Vice-Presidência. Vou convocar 
reunião específica, no momento oportuno, para procedermos 
essa eleição. 

Comunico à Comissão que trataremos o tema como uma 
questão de Estado e não como uma questão de Governo. O Par-
lamento e a sociedade brasileira exigem de nós celeridade, con-
sistência e profundidade para definir a questão.

Como disse o Presidente da Câmara dos Deputados, Depu-
tado Arlindo Chinaglia, vamos nos articular e debater com o 
Senado, mas é função específica da Câmara – desta Comissão, 
especialmente – apresentar uma proposta de rito para as medidas 
provisórias, a qual será levada ao Plenário.

Tomando mais um segundo de V.Exas., quero reafirmar, na 
condição de Presidente desta Comissão, que o debate da matéria 
será considerado como questão de Estado, não como questão de 
Governo.

Nomeio o Deputado Leonardo Picciani Relator.
 Convido os Deputados Regis de Oliveira e Fernando Coruja 

para assumirem respectivamente a 1ª e a 2ª Vice-Presidências da 
Comissão.

Convido o Relator, Deputado Leonardo Picciani, para se sen-
tar à mesa.

Como já declarei anteriormente, está vaga a 3ª Vice-Presi-
dência.

O SR. DEPUTADO MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. DEPUTADO MARCELO ORTIZ – Peço a V.Exa. que de-
clare o porquê da vacância da 3ª Vice-Presidência, visto que pode 
ficar a impressão de que outro motivo houve senão o de que eu 
tenho uma proposta nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – É proce-
dente a questão levantada por V.Exa.
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O Deputado Marcelo Ortiz foi eleito 3ª Vice-Presidente, mas 
S.Exa. é autor de uma das PECs apresentadas, e, por isso, o Regi-
mento impede que S.Exa. assuma cargo na Mesa da Comissão.

Com a palavra o Deputado Leonardo Picciani.
O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Muito obrigado, 

Sr. Presidente, Deputado Cândido Vaccarezza.
Inicialmente, quero parabenizar V.Exa. pela eleição para a Pre-

sidência desta importante Comissão, e cumprimento também os 
demais eleitos, os Deputados Regis de Oliveira e Fernando Coruja.

Agradeço a V.Exa. a confiança em mim depositada para exer-
cer a Relatoria da Comissão. Agradeço ao meu partido e ao Sr. 
Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Arlindo China-
glia, a confiança.

Considero essa, sem dúvida alguma, a matéria de maior im-
portância para o Congresso Nacional neste ano, porque vai res-
gatar para o Congresso Nacional a possibilidade de ser o formu-
lador de políticas públicas para a sociedade brasileira, ou seja, de 
exercer o seu papel de representante da população deste País.

Como bem disse o Deputado Roberto Magalhães, esta Comis-
são não é contra ninguém. Ela é a favor do Congresso Nacio-
nal. Eu diria mais, Deputado Roberto Magalhães: está a favor 
do aperfeiçoamento das nossas instituições. E, ao ser a favor do 
aperfeiçoamento das instituições, é também a favor do amadu-
recimento da democracia brasileira. 

Por isso, a importante tarefa que temos pela frente.
Na Relatoria, vou buscar fazer um trabalho consistente e cé-

lere, contando com a experiência de toda a Comissão. Assim, 
desde já, peço aos companheiros que fazem parte da Comissão 
que ajudem o Relator trazendo suas experiências de vida e de for-
mação, porque esse será um trabalho do Congresso Nacional.

Fez bem o Deputado Cândido Vaccarezza ao dizer que esta 
Comissão vai tratar a matéria como assunto de Estado e não 
como assunto de Governo. Afinal, esta é a nossa tarefa: fazer um 
trabalho que dê vida ao Congresso Nacional, que traga o centro 
do debate político para onde ele deve estar, ou seja, a Casa do 
povo, a Casa da representação popular.
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Vamos em frente, vamos atender ao Presidente Cândido Vac-
carezza e realizar uma reunião para traçar os caminhos que a 
Comissão deve seguir.

Que Deus nos ilumine para que possamos realizar um grande 
trabalho para o País e para a nossa instituição.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Não ha-

vendo oradores inscritos, vou encerrar os presentes trabalhos, 
antes esclarecendo a V.Exas. que procuraremos o melhor forma-
to para o funcionamento da Comissão. 

Com a antecedência de no mínimo uma semana, será convo-
cada a próxima reunião desta Comissão Especial.

Está encerrada a presente reunião.
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Fotos Luiz Cruvinel

Deputado Arlindo Chinaglia (presidente da Câmara dos Deputados) 
e Deputado Cândido Vaccarezza (presidente da Comissão Especial)

Fotos Luiz Cruvinel

Deputado Cândido Vaccarezza (presidente da Comis-
são Especial)Deputado Leonardo Picciani (relator)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Declaro 
abertos os trabalhos da presente reunião de audiência pública da 
Comissão Especial criada para apreciar a PEC nº 511A, de 2006, 
que trata da edição de medidas provisórias.

Hoje ouviremos o Exmo. Sr. Ministro José Antonio Dias To-
ffoli, Advogado-Geral da União; e o Exmo. Sr. Ministro Gilmar 
Mendes, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal. Ambos 
estão compondo a Mesa, a convite desta Presidência.

O Professor Ives Gandra Martins foi convidado a participar des-
ta reunião, por sugestão de um Deputado e com a aprovação da 
maioria. Embora houvesse confirmado sua presença nesta audiên-
cia, infelizmente teve que cancelá-la, devido a um compromisso.

Para o bom andamento desta audiência pública e em deferên-
cia aos nossos convidados, sugiro a V.Exas. que a ata da reunião 
anterior não seja apreciada neste momento, mas na próxima 
reunião da Comissão. Se não houver discordância, vou declarar 
aprovado o meu encaminhamento. 

Esclareço que cada convidado disporá de 30 minutos para sua 
exposição. Encerrada a intervenção dos convidados, cada Depu-
tado disporá de 5 minutos para interpelá-los e apresentar as suas 
propostas. A seguir, discutiremos como será a intervenção dos Mi-
nistros. De modo geral, em audiências públicas há tréplica e répli-
ca, mas não é esse o caso desta audiência, que vamos conduzir de 
forma mais flexível e produtiva. Dessa forma, os Deputados não 

Audiência pública
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terão necessariamente que restringir a sua intervenção ao tempo 
de 5 minutos e não haverá réplica nem tréplica.

Concedo a palavra ao Sr. Ministro José Antonio Dias Toffoli, 
por 30 minutos.

O SR. MINISTRO JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI – Bom-dia, 
Exmo. Sr. Deputado Cândido Vaccarezza, Presidente desta Co-
missão Especial, na pessoa de quem cumprimento todos os Srs. 
Parlamentares; Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, com quem, 
com muita honra, estou novamente junto para discutir a ques-
tão das medidas provisórias – estivemos no ano passado na Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania tratando desse 
mesmo tema em audiência pública, e, salvo engano, naquela 
oportunidade também se discutiu a admissibilidade da proposta 
de emenda constitucional que agora, uma vez admitida, se en-
contra nesta Comissão Especial para deliberação.

Reitero aqui o que eu disse na Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania, no sentido de que não há divergências, a não 
ser de uma minoria praticamente insignificante, sobre a necessi-
dade do instituto da medida provisória. Aquele debate na Comis-
são de Constituição e Justiça deixou isso bastante claro. Os Parla-
mentares presentes àquela reunião, tanto dos partidos de situação 
quanto dos de oposição, tinham premente e presente que a me-
dida provisória é um instrumento de governabilidade, necessário 
para a gestão do Estado brasileiro e para a solução de dificuldades 
enfrentadas no processo decisório do Parlamento brasileiro.

A questão da governabilidade é fundamental. Todos a buscam. 
Inclusive, em seus estatutos, vários partidos propõem e prevê-
em o parlamentarismo, exatamente com o objetivo de alcançar 
maior governabilidade. Ou seja, a busca da maioria parlamentar 
para governar o País é algo natural e será feito por quem quer 
que venha a exercer a Presidência da República.

Isso foi bastante discutido na Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Redação e não vou me estender muito acerca dessa ques-
tão, porque, na minha opinião, o mais importante a analisar nesta 
Comissão são as questões relativas ao mérito das propostas que es-
tão em discussão neste momento: as várias propostas de emendas 
constitucionais admitidas e as emendas a elas apresentadas.
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Basicamente, devem ser tratadas as questões da governabili-
dade e da necessidade de um rápido instrumento de legislação 
para o País, e essa premissa é aceita pela maioria, tanto pela Opo-
sição como pela Situação.

Quais são, então, os problemas que existem dentro desse 
conjunto maior? Primeiro, o número excessivo de medidas pro-
visórias editadas por parte do Poder Executivo, o que traz como 
conseqüência, em razão da sistemática da Emenda Constitucio-
nal nº 32, o trancamento da pauta das 2 Casas do Congresso 
Nacional. Ou seja, o poder do Parlamento brasileiro de estabe-
lecer uma pauta própria está reduzido em razão da vigência da 
sistemática da Emenda nº 32, que, com a edição das medidas 
provisórias, impõe que a pauta do Poder Executivo tenha pre-
valência e prioridade sobre a pauta do Poder Legislativo.

Temos, portanto, estes dois problemas: número excessivo de 
medidas provisórias, com o conseqüente trancamento de pauta, 
e a subtração do poder das duas Casas do Congresso Nacional, 
Câmara dos Deputados e Senado Federal, de estabelecer sua pau-
ta própria de votação.

Em relação ao número excessivo de medidas provisórias e à 
sistemática da Emenda Constitucional nº 32, em primeiro lugar, 
deve-se dizer que a origem de tal sistemática é a própria ausência 
de deliberação que havia no Congresso Nacional na sistemática 
anterior, originária da Constituição de 1988. A sistemática im-
plantada com a Constituição promulgada em 5 de outubro de 
1988 e a interpretação a ela dada pelo Congresso Nacional e pelo 
Poder Judiciário permitiram a reedição indefinida das medidas 
provisórias, que tinham, então, prazo de validade de 30 dias.

Com essa reedição indefinida das medidas provisórias, o que 
acontecia? O Executivo apresentava sua pauta legislativa, que 
não era votada, não era deliberada pelo Congresso Nacional. 
Essa falta de deliberação levava à reedição, a cada 30 dias, daque-
la pauta do Poder Executivo. E o Congresso Nacional, como não 
havia a sistemática do trancamento de pauta, cuidava das outras 
proposições de interesse do Poder Executivo e das proposições de 
seu próprio interesse.
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Entre as outras proposições do Poder Executivo havia as maté-
rias que são necessariamente apresentadas por meio de proposta 
de emenda constitucional, e muitas foram apreciadas no passado 
recente e têm sido apreciadas pelo Congresso Nacional. Havia, 
também, matérias relativas a leis complementares. Isso porque 
desde sempre houve uma discussão muito forte, apesar de ainda 
não haver a vedação na Emenda Constitucional nº 32, de que 
matéria reservada a lei complementar não deveria ser veicula-
da por medida provisória, em razão, evidentemente, do quorum 
qualificado de deliberação de maioria absoluta de cada uma das 
Casas – Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Ora, então, temos que a sistemática da Emenda Constitucio-
nal nº 32 tem origem na nãodeliberação do Congresso Nacional, 
e, ainda, que foi o próprio Congresso Nacional que, por emenda 
constitucional, sem intervenção do Poder Executivo – o Executi-
vo não participa do ato de promulgação de emenda constitucio-
nal; isso é competência exclusiva da Câmara e do Senado; não 
vão a sanção ou a veto as emendas constitucionais –, instituiu 
a sistemática da Emenda Constitucional nº 32, num acordo que 
envolveu, à época, situação e oposição.

O acordo que levou à votação da Emenda nº 32 se pautou 
pela necessidade de deliberação do Congresso Nacional, que não 
deliberava sobre as medidas provisórias editadas pelo Poder Exe-
cutivo, gerando, dessa forma, para todo o País, uma insegurança 
muito maior do que se houvesse essa deliberação. Por quê? Por-
que a cada reedição, não necessariamente as medidas provisó-
rias vinham idênticas; havia sempre um agregado, algo novo, 
um novo anexo, um novo penduricalho, um novo dispositivo 
que não se encontrava na medida provisória inicialmente edi-
tada. Falando claramente e com transparência: aquilo que hoje 
os próprios Parlamentares fazem, que é aproveitar a discussão de 
uma medida provisória para colocar um dispositivo, um artigo, 
um parágrafo, um inciso do seu interesse, ocorria anteriormen-
te pela via da reedição das medidas provisórias. Evidentemente, 
isso levava a uma insegurança jurídica, porque a cada 30 dias 
tínhamos uma novidade legiferante que poderia surpreender o 
cidadão, o Congresso Nacional, a sociedade.
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Da necessidade de o Congresso Nacional deliberar sobre me-
didas provisórias parece-me que não podemos abrir mão. Qual a 
sistemática a ser adotada para resolver o problema da subtração da 
prerrogativa do Poder Legislativo de estabelecer sua própria pauta 
é o desafio que V.Exas. têm em mãos nesta Comissão Especial.

Entretanto, acredito que permitir uma sistemática como a 
anterior à Emenda Constitucional nº 32 – a possibilidade de re-
edição indefinida das medidas provisórias – ou permitir a possi-
bilidade de edição de medidas provisórias sem que o Congresso 
Nacional sobre elas delibere nos trará de volta a insegurança ju-
rídica em que vivemos no período entre a Constituição de 1988 
e a vigência da Emenda Constitucional nº 32. Se antes havia 
reedições indefinidas, com anexos ou penduricalhos agregados, 
a cada 30 dias, também não pode ser permitida a edição de medi-
das provisórias sobre as quais simplesmente o Congresso Nacio-
nal não delibere, não diga se foram ou não aceitas. Quando isso 
ocorre, decorre o prazo de apreciação pelo Congresso Nacional, 
não é editado o decreto legislativo que regulamenta as relações 
jurídicas decorrentes da medida provisória, e o problema acaba 
sendo transferido para o Poder Judiciário. Entra em cena, então, 
algo que estamos vivendo.

Considero extremamente importante o convite que esta Co-
missão fez ao Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, aqui 
presente, que em breve assumirá a Presidência daquela Corte. O 
Ministro Gilmar Mendes tem a experiência de ter atuado tam-
bém junto ao Poder Executivo, na Casa Civil da Presidência da 
República e na AdvocaciaGeral da União, e conhece bem esse 
problema, tanto sob o enfoque o Poder Executivo quanto sob o 
do Congresso Nacional e do Poder Judiciário. Portanto, muito 
poderá contribuir com esta Comissão para que a melhor solução 
para os problemas identificados – a edição excessiva de medidas 
provisórias e o trancamento de pauta – seja encontrada.

S.Exa., melhor do que qualquer um de nós, certamente poderá 
falar a respeito da ausência de deliberação por parte do Congresso 
Nacional, que leva outros Poderes, principalmente o Poder Judi-
ciário, a assumir um papel de protagonista, que não lhe caberia, 
caso o Congresso Nacional não se omitisse. É evidente que, se for 
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editada uma medida provisória e o Congresso Nacional não deli-
berar sobre ela nem sobre as relações jurídicas dela decorrentes, tal 
omissão levará a um passivo, que é submetido ao Poder Judiciário. 
Nessa situação, esse Poder assume um papel muito complicado de 
dizer se a lei valeu e para o quê valeu; se a medida provisória valeu 
para determinada relação jurídica; se não valeu para outra determi-
nada relação jurídica. Dessa forma, aquilo que seria papel do Con-
gresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado – deliberar 
sobre o que é a norma –, é transferido para o Poder Judiciário, que 
vai deliberar sobre cada caso concreto. 

Para responder à questão do trancamento de pauta, eu di-
ria que realmente  é necessário fazermos um exercício que nos 
permita admitir um sistema que, ao mesmo tempo, garanta ao 
Congresso Nacional – a Câmara dos Deputados ou o Senado Fe-
deral – o exercício da sua autonomia para estabelecer uma pauta 
própria e estabeleça um tipo de imposição que faça com que 
o Congresso Nacional delibere sobre a matéria editada por via 
de medida provisória. Se simplesmente se acabar com o tran-
camento de pauta, sem se criar algum sistema que imponha ao 
Congresso Nacional a apreciação das medidas provisórias, nós 
voltaremos a uma situação de insegurança jurídica em que as 
medidas provisórias serão editadas, valerão por 120 dias e ficará 
a cargo do Poder Judiciário dizer se as conseqüências delas vale-
rão ou não, para quem valerão e como.

Essa é uma questão muito importante e de difícil solução. Na 
oportunidade da elaboração da Emenda nº 32, estabeleceu-se a ne-
cessidade de trancar a pauta em toda e qualquer hipótese, inclusi-
ve proibindo a convocação de sessão extraordinária para driblar a 
imposição de deliberação da medida provisória, sob o enfoque de 
que, se se permitisse a convocação desse tipo de sessão, a Câmara 
dos Deputados e o Senado Federal passariam, então, a convocar 
apenas sessões extraordinárias, de modo a ter uma pauta própria, 
e deixariam as medidas provisórias sem deliberação.

A premissa maior da qual nós temos que partir é, no meu 
entender, a máxima segurança jurídica para o cidadão e para a 
sociedade, dentro de um equilíbrio entre os Poderes. Nesse sen-
tido, eu gostaria de fazer algumas ponderações e observações so-



ação
 parlam

en
tar

31
Comissão Especial Edição de Medidas Provisórias

bre a proposta de emenda constitucional que esta Comissão está 
analisando, composta por outras 29 propostas apensadas e uma 
série de emendas.

Em razão do tempo, eu me guiarei pela Proposta de Emenda 
à Constituição nº 511 e farei sobre ela alguns comentários, por 
meio dos quais dialogarei com V.Exas. a respeito de algumas pre-
ocupações que vão no sentido de garantir maior segurança jurí-
dica e maior defesa das prerrogativas de poderes do Parlamento.

V.Exas. vão verificar, durante a minha exposição, que muito 
do que está na Proposta de Emenda à Constituição nº 511, que 
vem do Senado Federal e foi admitida pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, acaba 
criando a possibilidade de levar conflitos ao Poder Judiciário e de 
aumentar a litigiosidade. Transfere a PEC ao Judiciário um poder 
que é de V.Exas., bem como uma questão que tem que ser defini-
da de maneira terminativa pelo Congresso Nacional, em vez de 
se eternizarem as possibilidades de discussões sobre os temas.

Nesse sentido, o maior foco de possibilidade de criação de 
problemas é exatamente a discussão da admissibilidade como 
causa suspensiva de vigência da medida provisória. Pela sistemá-
tica da Proposta de Emenda à Constituição nº 511, a medida pro-
visória não teria a vigência imediata, mas ficaria condicionada, 
contida, até que uma Comissão de admissibilidade de uma das 
Casas – ela prevê a tramitação inicial alternativa entre as Casas 
do Congresso Nacional – analisasse a sua admissibilidade. Ape-
nas a partir daí é que seria, então, vigente o instrumento.

Vejam a quantidade de perguntas que surgem daí para o ci-
dadão, para a advocacia, para o Poder Judiciário: quando que 
ela será vigente? A partir do dia da deliberação da Comissão? A 
partir da publicação do avulso? A partir da publicação no Diário 
do Congresso Nacional? A partir da publicação no Diário Ofi-
cial da União? E como fica o art. 84, inciso IV, da Constituição, 
que diz ser competência exclusiva do Presidente da República 
fazer editar as leis e cuja única exceção está no caso do próprio 
Presidente se omitir e deixar transcorrer  in albis o prazo de 15 
dias úteis para a sanção ou veto? Esta é a única exceção que hoje 
existe, mas antes é dado a S.Exa. o Presidente da República a 
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oportunidade de fazer publicar as leis. E caso ele se omita é que a 
Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal – da Casa 
que lhe remeteu a matéria – faz, então, a promulgação, confor-
me a previsão constitucional vigente. Ora, quando vai passar a 
vigorar a medida provisória? Quando for publicada no Diário do 
Congresso Nacional, no Diário Oficial ou em avulso?

Vejam a insegurança, a incerteza jurídica e a quantidade de lití-
gios que esse tema, da maneira como está previsto na Proposta de 
Emenda à Constituição nº 511, poderá gerar. E quem vai, ao fim e 
ao cabo, dizer quando começará a viger a medida provisória? Não 
vai ser o Congresso Nacional, porque não está bem claro na pro-
posta de emenda quando se inicia essa vigência. Vai ser o Poder 
Judiciário, porque é evidente que a questão será a ele levada.

E aí ficará o Congresso Nacional dizendo que o Poder Judi-
ciário está invadindo suas competências. Não está, não! Porque 
o Poder Judiciário, por intermédio do Supremo Tribunal Fede-
ral – isso está bem claro na Constituição Federal –, é o guarda 
da Constituição Federal! Quanto mais dispositivos houver na 
Constituição Federal, mais poder de guarda terá o Poder Judici-
ário! É uma relação matemática; é uma equação! Quanto mais 
estiverem delimitados os procedimentos internos da Câmara 
dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional e 
quanto mais estiverem esses sistemas de deliberação postos no 
Congresso Nacional, mais as Casas do Congresso Nacional darão 
ao Judiciário o poder de dizer se o sistema do processo legislativo 
está correto ou incorreto, é legal ou ilegal, se é constitucional 
ou inconstitucional. Ou seja, são V.Exas. que acabam dando ao 
Judiciário o poder de dizer se a tramitação de uma matéria foi ou 
não conforme a Constituição Federal!

Vejam mais adiante a criação de um sistema recursal extre-
mamente complexo para a questão de admissibilidade, inclusive 
com a criação do sistema de decurso de prazo. Se a Comissão não 
deliberar em determinado decurso, a matéria estará admitida ou 
inadmitida e caberá recurso ao Plenário. Ora, quando a matéria 
está admitida ou inadmitida? Quando começa a transcorrer esse 
prazo? Isso tudo passa a ser, estando na Constituição Federal, 
passível de ser levado ao Poder Judiciário. Pode gerar conflitos!
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Vejam o §5º do art. 1º da PEC nº 511. Se esse dispositivo for 
analisado não sob a ótica de quem está na advocacia pública, que 
é o meu caso, mas sob a ótica de quem está na advocacia privada, 
representa um enorme potencial de geração de causas judiciais e 
de mercado para a advocacia e de agonia para o cidadão.

Vamos ver o §5º:

“Art. 1º ................................................................

....................................................................................

§ 5º A medida provisória somente terá força de lei depois 
de aprovada a sua admissibilidade pela comissão compe-
tente para examinar a constitucionalidade das matérias 
da Casa onde se iniciar a discussão, observado o seguinte

I – a comissão terá três dias úteis contados da publicação 
da medida provisória para se manifestar;

II – da decisão da comissão cabe recurso, sem efeito sus-
pensivo, ao plenário da respectiva Casa, assinado por um 
terço da sua composição, que deverá ser protocolado até 
dois dias úteis após a decisão.”

Ou seja: admitiu-se a medida provisória. Publicada – não sei 
onde; não sei se vai ser no Diário do Congresso Nacional, no 
Diário do Congresso Nacional, em avulso, no Diário Oficial da 
União –, ela passaria, em tese, a ter vigência e valer. Entretanto, 
existe um prazo para se apresentarem recursos, os quais suspen-
dem os efeitos da admissibilidade. Ou seja, deixa de ser lei. Aí 
nós vamos ter a possibilidade de ter uma lei que vigorou por um 
dia, por 1 hora, por 6 horas. A quantidade de litígios que podem 
surgir é imensa! Isso está na Constituição Federal e pode ser leva-
do ao Poder Judiciário. Repito: pode ser levado ao Judiciário!

Então, vejam: da decisão cabe recurso sem efeito suspensivo 
ao Plenário da respectiva Casa, assinado por um terço da sua 
composição. Ah! Mas foi um terço ou não foi? Completou o nú-
mero de assinaturas ou não completou? Aí essa questão vai ser 
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discutida na Justiça! Teve o apoiamento suficiente? Não teve o 
apoiamento suficiente?

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados permite 
que questão recursal tenha efeito suspensivo no Congresso Na-
cional – observem que as outras partes do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados continuam sendo aplicadas e fazem 
parte do sistema de deliberação dessa Casa Legislativa.

Depois, ali, o inciso III: 

“Art. 1º .................................................................

....................................................................................

III – o plenário terá três dias úteis para apreciar o recurso, 
que constará da ordem do dia com prioridade sobre os de-
mais itens nesse período, sendo considerado desprovido se 
não apreciado nesse prazo”. 

Ou seja, essa é uma deliberação que não é de V.Exas., mas do 
tempo. É uma deliberação de quem? De Deus, pelo tempo que 
passou? É uma deliberação dos Deus Cronos, que faz o tempo pas-
sar e, então, faz o juízo de valor sobre o recurso, para determinar 
se é procedente ou improcedente?

Ora, esta proposta tira poder de V.Exas.! Esta proposta subtrai 
o poder de V.Exas., embora tenha sido apresentada com o objeti-
vo de retomar o poder de V.Exas. com a desobstrução da pauta.

Ora, cada medida provisória, hoje, gera deliberações pelo ple-
nário. Com o sistema proposto, vai gerar mais de uma delibera-
ção do plenário! Até porque, para cada um desses recursos, ha-
verá ao menos uma deliberação – e haverá recursos, é evidente! 
Todos aqui têm experiência de Parlamento; todos aqui já foram 
situação e já foram oposição; todos aqui sabem como funciona o 
cotidiano de uma Casa Parlamentar. É evidente que, quando for 
necessário criar alguma dificuldade para se procurar alguma ne-
gociação, quanto mais burocratização, quanto mais possibilida-
de de recursos, melhor. E assim, mais difícil fica o processo deci-
sório e menos Poder tem a Casa, como instituição. É muito bom 
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para a discussão entre oposição e situação; é muito bom para a 
discussão do dia-a-dia, mas é muito ruim para a instituição.

V.Exas. têm que refletir sobre essa avaliação: a criação de ins-
trumentos que dão mais poderes para as discussões internas pode 
ser boa para o varejo, mas não é boa para o atacado, nem para a 
instituição como um todo. Não é bom, portanto, para o conserto 
da instituição Congresso Nacional, na harmonia com os Poderes 
Judiciário e Executivo.

Se nós formos seguir aqui nós veremos que, para cada inciso 
do §5º, poderemos gerar um semnúmero de recursos ao plenário, 
com questões de ordem à Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, com deliberação sobre essa questão, para saber se 
terá efeito suspensivo ou não. Isso não está aqui, mas está no 
Regimento da Casa. Repito: está no Regimento da Casa!

Em resumo: o Congresso Nacional tem reclamado do Supremo 
Tribunal Federal e do Poder Judiciário por conta de uma série de 
decisões que ele tem tomado e que, a princípio, são competên-
cias do Congresso Nacional. Entretanto, o Poder Judiciário está 
sendo chamado a deliberar sobre elas por causa da crise do poder 
decisório do Congresso Nacional, que não se resolve com este 
modelo, o qual ao contrário, gera mais crise de poder decisório, 
com mais burocracia e mais subtração de poder da instituição!

Outra questão que parece simples, mas também pode gerar 
problemas, é o fato de a tramitação ter que iniciar em uma Casa 
ou noutra, alternativamente. Isso pode gerar o quê? Se o Presi-
dente da República – e aqui eu não falo, evidentemente, do Pre-
sidente da República como a pessoa que hoje está lá; refiro-me 
a qualquer Presidente da República, em qualquer momento da 
história, porque V.Exas. legislam para a história, principalmente 
em matéria de emenda constitucional, que é o instrumento que 
mais visa ao futuro, ao estabelecimento de um molde estrutu-
rante das instituições do País – achar que determinada matéria 
é mais interessante ser iniciada no Senado Federal, mas a vez de 
início de tramitação estiver na Câmara dos Deputados, ele vai 
fazer o quê? Desculpe o termo, mas ele vai editar uma medida 
provisória laranja para ser apreciada na Câmara dos Deputados, 
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para depois editar uma medida provisória que seja do interesse 
dele e que ele acha melhor ser iniciada no Senado Federal.

Esse sistema de tramitação alternativo entre Câmara dos De-
putados e Senado Federal acaba impondo o quê? É óbvio que, do 
ponto de vista político, vai-se analisar a conveniência! Se deter-
minada medida...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Srs. Depu-

tados, por favor, peço-lhes que não interrompam o Ministro, pois 
haverá um momento adequado para V.Exas. se manifestarem.

O SR. MINISTRO JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI – Vou con-
cluir a minha intervenção, até porque esse, realmente, é um 
tema cujo debate é bastante interessante. Vou concluir, embora 
ainda tenha muito o que dizer.

Em síntese, Sr. Presidente, Sr. Relator, a quem cumprimento, a 
sistemática proposta de emenda constitucional que veio do Sena-
do Federal aumenta conflitos, não resolve o problema decisório, 
transfere o problema para o Poder Judiciário e cria para a advocacia 
privada um enorme mercado de criação de litígios e de conflitos.

Ou seja, a solução que a Comissão tem o desafio de encontrar 
implica conseguir compactuar dois interesses, que não são ape-
nas do Governo ou de situação ou oposição, mas da sociedade 
brasileira, tendo em vista o princípio da segurança jurídica: é 
preciso compatibilizar a necessidade de a pauta do Congresso 
Nacional não vir a ser subtraída pela edição de medidas provisó-
rias pelo Poder Executivo com a obrigatoriedade de esse instru-
mento ser votado.

Como compatibilizar a necessidade de a Câmara e o Senado 
continuarem senhores da sua pauta com a obrigação de delibera-
rem sobre as medidas provisórias, que não podem ficar sem apre-
ciação, sob pena de se criar uma série de inseguranças é o desafio 
que V.Exas. têm a mão, e, naquilo em que for possível ou em que 
as nossas reflexões puderem ajudar, ficaremos bastante felizes e 
honrados em poder ajudar na superação deste enorme desafio.

Agradeço a toda a Comissão, em especial ao Presidente e ao 
Relator, a atenção.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Muito 

obrigado, Ministro Toffoli.
Concedo a palavra ao Ministro Gilmar Mendes, por 30 

minutos.
O SR. GILMAR MENDES – Sr. Presidente, Deputado Cândido 

Vaccarezza; Srs. Deputados; senhores aqui presentes, é com imenso 
prazer que recebo o convite para participar uma vez mais deste de-
bate iniciado na Comissão de Constituição e Justiça e ao qual temos 
a oportunidade de dar continuidade nesta Comissão Especial.

O tema “medida provisória” acredito ser uma das vexatas qua-
estios do nosso direito constitucional. É evidente que até aqui 
não encontramos solução adequada para o modelo.

Já na versão original do texto de 1988, em que a medida pro-
visória procurava substituir o criticado decreto-lei, caímos, desde 
logo, na inevitabilidade da sua reedição. A partir daí, identifica-
mos o conserto das medidas provisórias a cada 30 dias – trata-se 
daquilo que chamei, da outra feita, de um tipo de legislação on-
line, uma legislação que ia sendo feita a cada 30 dias.

Lembro-me – e V.Exas. sabem – de que fomos muito criticados 
por isso no Governo Fernando Henrique Cardoso, que tentou con-
ceber fórmulas de auto-contenção – regras básicas sobre os critérios 
de urgência – no intuito de disciplinar a atividade dos ministérios.

Sabemos também que é muito difícil conduzir esse tema sob a 
perspectiva das regras de auto-contenção. Por quê? Porque, na reali-
dade, aqui não se cuida, muitas vezes – e estou falando para pessoas 
tão experientes –, de uma opção do Presidente da República, no 
sentido pessoal do termo. O Presidente recebia uma demanda do 
Ministério da Fazenda, que dizia, por exemplo, ser aquela medida 
provisória ou aquela alteração – no nosso caso, tratava-se de altera-
ções continuadas – imprescindível para o novo modelo, e lá vinha 
a Casa Civil como voto vencido na matéria. Esse era um dado da 
nossa realidade. Por isso, depois de muitos debates, chegamos ao 
modelo que está na Emenda nº 32.

Essa Emenda, sabem V.Exas., conseguiu trazer soluções im-
portantes, por exemplo, no que concerne às situações vigentes 
após a lei de conversão. Hoje há solução para isso, sem esperar 
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o decreto legislativo. Creio que, nesse sentido, a emenda trouxe 
uma pacificação. É um dado de destaque. São soluções impor-
tantes que estão no próprio texto, ou na regra do §12 do art. 62: 
“aprovado projeto de lei de conversão alterando texto original 
da medida provisória, essa manter-se-á integralmente em vigor, 
até que seja sancionado ou vetado o projeto”.

Medidas relevantes foram concebidas pela Emenda nº 32. Ha-
via, entretanto, o tema delicado do trancamento de pauta – e 
tive oportunidade de discutir isso à época. Lembro-me de reu-
niões que tivemos na Casa Civil, e tinha papel na Comissão o 
Senador Fogaça. Cheguei, na ocasião, a usar imagem que repito 
hoje: eu dizia que, para que essa fórmula da Emenda nº 32, va-
lesse logrando prestar o serviço que se almejava, seria preciso 
operar uma redução do número de medidas provisórias, porque, 
do contrário, teríamos – essa foi a imagem que usei – uma roleta-
russa com todas as balas no revólver. Esse é o dado efetivo. 

Observamos, hoje, a edição continuada de medidas provisó-
rias. Essa é a realidade, tanto é que outro impasse que já chegou 
ao Supremo Tribunal Federal por conta do trancamento de pauta 
foi a possibilidade de revogação de medida provisória para des-
trancar a pauta, a configurar uma contradição inicial do próprio 
modelo: o Executivo edita a medida provisória, depois descobre 
que é mais urgente destrancar a pauta – e para isso edita outra 
medida provisória – do que manter aquela medida e estimular 
sua votação no âmbito do Congresso Nacional.

Portanto, aqui estamos exatamente no centro do impasse. 
Aparentemente, seria apenas uma dificuldade técnica, porém é 
mais do que isso. Acredito que, quando discutimos a medida pro-
visória – isso já foi objeto da consideração do Advogado-Geral, 
Ministro Toffoli –, debatemos sobre democracia brasileira atual. 
Penso que essa é a discussão que está em jogo. Não estamos mais 
a discorrer, apenas sobre de possibilidade de reedição, até porque 
isso foi solucionado, mas estamos discutindo a própria represen-
tatividade do Parlamento. É disso que estamos a tratar!

Esta me parece ser a questão central, pois, na medida em que o 
Congresso não tem mais poder sobre a pauta, na medida em que 
esse poder também pode ser coarctado, é claro que o Congresso 
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não tem mais qualquer atividade que conte com atributos como 
autonomia, independência ou soberania. E isso reflete na funcio-
nalidade da democracia. Não vamos fugir a essa consideração!

A toda hora – falávamos há pouco – estamos a cobrar, a par-
tir do Judiciário, deliberação do Congresso Nacional: matéria 
ligada ao direito de greve, decidida em mandado de injunção; 
agora, recentemente, a argüição de descumprimento de precei-
to fundamental sobre a Lei de Imprensa e tantos outros temas 
substanciais de concretização da Constituição que aguardam um 
pronunciamento do Congresso Nacional.

A experiência e o diálogo com os Parlamentares mostram que 
as janelas para deliberação hoje existentes no Congresso Nacio-
nal, com relação ao tempo físico, em razão desse modelo criado 
e, claro, da intensidade da edição de medidas provisórias – e aí 
não farei juízo hoje sobre sua necessidade, ou não –, levam, pra-
ticamente, ao não funcionamento do Congresso Nacional, ora 
da Câmara, ora do Senado.

Esse é o tema que precisa ser discutido. Não está em debate 
– e já tenho vasto conhecimento sobre isso – a necessidade da 
medida provisória. Ela é necessária. Quem, como eu, viveu tem-
pos difíceis – e agora mesmo temos,  novamente, ameaça de cri-
se internacional, embora não com aquele cenário que vivencia-
mos, como experienciou à época o Deputado Arnaldo Madeira 
– sabe da necessidade das medidas provisórias. Por isso, eu tam-
bém faria a seguinte observação: tenho enorme dificuldade, com 
toda honestidade intelectual, de subscrever uma proposta que 
levasse à edição de medida provisória, sem força, gerando essa 
insegurança jurídica. Em casos determinados, todos nós, inde-
pendentemente das posições em que estejamos e que tenhamos 
eventualmente ocupado, sabemos que elas são, sim, necessárias. 
Aqui e acolá podemos identificar abusos, mas, na tradição do 
constitucionalismo brasileiro, precisamos de algum instrumento 
que responda a essas situações de crise.

Lembro-me de uma expressão do notável professor alemão 
Konrad Hesse – cujo texto hoje é muito conhecido e que tive a 
honra de traduzir –, que defendia, na Alemanha, a necessidade do 
chamado Estado de Defesa. Era preciso, na Constituição alemã, 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

�0
Por que mudar o rito de tramitação das Medidas Provisórias?

haver um modo de proteção da ordem constitucional, especial-
mente para banir os mecanismos de proteção vindo dos Aliados. 
Ele dizia que era fundamental haver esse tipo de situação e de 
proteção jurídica. Por quê? Dizia ele: “Porque, se não houver uma 
proteção como essa, algo será feito no momento de necessidade”. 
E a expressão em alemão é “not kennt kein gebot”, que significa a 
“necessidade não conhece princípios”. Ou temos uma regulação, 
ou acabamos por engendrála num momento de crise.

Portanto, não está em debate aqui – acredito que por parte de 
nenhum dos interlocutores – a supressão da medida provisória, 
a sua eliminação. Creio que essa seja a questão básica. O desafio, 
a meu ver, é encontrar uma disciplina que permita o seu uso mo-
derado, sem, obviamente, tornar inerte o Poder Legislativo.

Voltando à imagem utilizada, realmente o trancamento de 
pauta, com a quantidade de medidas provisórias editadas – e o 
controle disso é extremamente difícil, como sabemos –, fez com 
que o remédio matasse o doente. Esse é um dado da realidade.

Trata-se de uma questão sensível, que eu apresentaria à luz dos 
pressupostos básicos da democracia. Todos nós – a sociedade, o 
Judiciário, o Executivo e o próprio Legislativo – estamos cobran-
do do Poder Legislativo agilidade, respostas para as questões mais 
sensíveis, pronunciamento sobre os mais diversos temas.

Queixa-se do intervencionismo do Judiciário, do ativismo ju-
dicial em matéria de fidelidade partidária, entre outros temas. Há 
vários interlocutores aqui que reclamam da regulação implemen-
tada pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre a fidelidade partidária, 
o tal devido processo legal a respeito da matéria. Sempre respondo 
aos que me questionam que bastaria o Congresso legislar sobre a 
matéria e, eventualmente, o que se poderia discutir seria apenas a 
constitucionalidade do tema. E vem a resposta: “Mas como, se, na 
verdade, a pauta está sistematicamente trancada?”

Cito esse exemplo para falar de um tema caro a tantos parla-
mentares e à própria vida partidária. Tantos outros assuntos rele-
vantíssimos estão postos e encontram esse embaraço, mas ficamos 
sem solução e nesse jogo de sentimento de infidelidade geral.

Portanto, acredito que haja realmente esse ponto de consen-
so. Certamente a fórmula do trancamento de pauta, tal como 



ação
 parlam

en
tar

�1
Comissão Especial Edição de Medidas Provisórias

está desenhada na Emenda nº 32, provocou resultados que reve-
lam um aberratio ictus, que vai além do eventual resultado alme-
jado, até porque não temos garantia de que haverá uma redução 
imediata do número de medidas provisórias. 

Em termos acadêmicos, faço a seguinte consideração: acredito 
que temos, na tradição política do Brasil, o costume de sempre 
encontrar um culpado para as eventuais mazelas da vida judicial, 
política e institucional como um todo. Gostamos um pouco de 
cultivar esse hábito. No que diz respeito à medida provisória, exis-
te até esse modelo antropomórfico pronto na figura do Presidente 
da República – o culpado é o Presidente da República – quando, na 
verdade, há outras questões que precisam ser contempladas. 

A medida provisória, pelo menos talvez no seu excesso, tem a 
ver também com uma crise do processo decisório e, não ignoro, 
do processo legislativo. E o processo decisório diz com o nosso 
sistema político representativo. Portanto, não vamos escamotear 
a realidade. Do contrário, estamos a fazer simplificações. Não se 
trata apenas de fazer uma eventual maquiagem constitucional 
num modelo posto para que venhamos a obter efeitos miríficos. 
Sabemos que estamos a cuidar de uma questão extremamente 
complexa e, no seu núcleo, está essa crise do processo decisório. 

Por isso, quando faço divagações acadêmicas sobre essa matéria, 
permitome analisar o tema da medida provisória associado à neces-
sidade de vitalização do processo legislativo ordinário e sumário. 
Acredito que teríamos de discorrer sobre o assunto e encontrar o 
devido equilíbrio, de modo a canalizar aquelas questões que me-
recem urgência e que estão a reclamar um pronunciamento para 
esse campo. É claro que num modelo anterior, de 1967 a 1969, 
essa fórmula operou com o decurso do prazo. Isso virou palavrão. 
Ninguém mais quer voltar ao modelo do decurso do prazo. Mas 
estamos todos desafiados a conceber alguma engenharia institucio-
nal que leve exatamente a esse equilíbrio; não centrarmos apenas 
na reforma do art. 62, mas pensarmos também num processo legis-
lativo que dê essa alternativa, que dê maior agilidade ao processo 
decisório do Congresso Nacional. Acredito que, se conseguirmos 
encontrar esse equilíbrio, daremos algum passo, embora não signi-
fique que vamos conseguir resolver todos os problemas. 
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O jogo institucional é também um jogo de acertos e erros, 
como vimos neste caso do trancamento de pauta. Isso poderia 
até ter sido um remédio adequado se estivéssemos a falar de um 
número reduzido de medidas provisórias. Como existe um nú-
mero elevado de medidas provisórias, acabamos produzindo esse 
efeito de paralisação contínua do Congresso Nacional, com as 
conseqüências que já conhecemos. 

Ponderaria, assim, aos eminentes Deputados desta Comissão 
que, ao discutirem esta PEC e a sua reconcepção, levem em conta 
também uma vitalização do processo legislativo ordinário, ofe-
recendo alternativas para a medida provisória de forma a tratar-
mos a questão no seu núcleo, parece-me, fundamental; a ques-
tão, portanto, dessa índole. 

Vamos discutir a medida provisória. Acredito que o trancamento 
de pauta, na sua modelagem atual, realmente leva a esses impasses, 
algo que precisa ser revisto, mas não está em jogo, repito, a elimi-
nação da medida provisória. Não deve ser essa a opção, ainda que 
num cenário extremamente normal, benfazejo, possamos dizer que 
talvez a edição da medida provisória venha a se tornar algo quase 
tão raro que vá merecer manchetes nos jornais. Para isso, no entan-
to, teríamos de alterar o modelo de processo decisório e imagino 
que a grande contribuição seria na mudança do próprio processo 
legislativo ordinário e do processo legislativo sumário.

Estou absolutamente consciente, como já repeti, de que não 
estamos a cogitar aqui apenas de uma opção tecnocrática ou téc-
nica, mas de um tema fundamental para a vitalidade do Parla-
mento brasileiro. É a isso que estamos nos referindo. É preciso 
que nos debrucemos sobre essa engenharia institucional. Todos 
estamos desafiados a isso.

Como o número de medidas provisórias é o núcleo da crise, 
e sei por experiência própria que a autocontenção não é uma 
virtude praticável, ou pelo menos com a funcionalidade, a inten-
sidade que se deseja – estou até a fazer meaculpa, reconhecendo 
a minha presença na Casa Civil, e a inevitabilidade, diante das 
múltiplas pressões –, cheguei até a pensar na necessidade de se 
estabelecer um índice numérico – não mais do que tantas medi-
das provisórias por período – e, se acontecesse de se extravasar 
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esse limite, que houvesse uma justificação, uma específica proce-
dibilidade, algo que realmente funcionasse como freio. 

Acredito que somos desafiados a pensar formas que realmente 
assegurem a funcionalidade ao Congresso Nacional. Essa é uma 
questão central. O mecanismo hoje em vigor, com o número 
de medidas provisórias editáveis e editadas anualmente, leva de 
fato a esse impasse. Todos estão conscientes disso.

Encerro minha alocução fixando essas premissas. A medida 
provisória materializa esse estado de necessidade legislativa, e é 
imprescindível no atual estágio da democracia brasileira. A meu 
ver, não há como prescindir da medida provisória. Sabemos que, 
em momentos de crise, apenas resta a medida provisória como 
instrumento. Não está em jogo, portanto, essa questão. 

As limitações materiais explicitadas na Emenda nº 32 têm aju-
dado, pondo certo freio em determinadas matérias referentes a 
processo penal, a processo civil, a lei complementar, menciona-
da pelo Dr. Toffoli. Penso que aqui até tenhamos certo consenso 
básico, e até mesmo algumas questões já eram seguidas como 
se fossem orientações preestabelecidas na gestão do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, outras não. Mas creio que, aqui, 
temos esse elemento básico de consenso. 

Vamos assumir que importantes conquistas foram consegui-
das por meio da Emenda nº 32. Por exemplo, no que se refere à 
limitação material, é um ganho que devemos preservar. Algumas 
soluções técnicas quanto à vigência das medidas provisórias ou 
quanto à sua aplicação a situações constituídas, antes da conver-
são ou em caso de rejeição, também são importantes conquistas 
técnicas que devem ser mantidas. 

Não se trata de satanizar o trancamento de pauta, mas é este 
associado ao número de medidas provisórias, e quanto a isso 
temos experiência histórica. Se se consegue reduzir o número 
de medidas provisórias, podemos até rediscutir esse modelo. To-
davia essa associação, realmente, leva a esse quadro a que me 
referi, a uma roletarussa, com todas as balas no revólver. Ou seja, 
trata-se de um trancamento continuado da pauta do Congresso 
Nacional. Não acredito em fórmulas que venham a limitar, por 
exemplo, o conceito de urgência. 
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Acredito que, nesse caso, o Dr. Toffoli tenha razão, porque o 
tema vai levar a maior intervenção do Judiciário. Há um dado da 
nossa vida política que se refere ao conceito de urgência política. 
Poder-se-ia esperar a aprovação de uma medida provisória por um 
semestre, um  ano, mas o Presidente da República poderia dizer: 
ela é tão fundamental porque, na verdade, está envolvido o meu 
mandato, e se a medida provisória não for aprovada em determi-
nado momento, em um lastro legal, não conseguirei cumprir algo 
do meu programa de Governo. Portanto, S.Exa. lança mão da me-
dida provisória. Como discutir isso no Judiciário senão aceitar um 
intervencionismo exacerbado? Pareceme que esse conceito deve 
ser realmente avaliado no contexto da decisão política. Devemos 
fugir à tentação da judicialização nesse campo.

Eram essas as considerações que gostaria de compartilhar com 
V.Exas. Acredito que, aqui pelo menos, há esse básico consenso. 
Não estamos colocando em xeque a medida provisória enquanto 
instituto necessário à institucionalização e à nossa instituciona-
lidade. Mas, certamente, é fundamental encontrar um equilíbrio 
que assegure funcionalidade ao Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Muito 
obrigado, Ministro Gilmar Mendes. 

Vamos dar a seguinte condução aos trabalhos: primeiro, con-
cederei de 3 a 5 minutos ao Relator para fazer sua exposição; 
depois, ao primeiro inscrito, Deputado José Genoíno, autor do 
requerimento desta audiência pública. 

A minha idéia é fazermos dois blocos. Primeiro, concederei 
a palavra a seis Deputados, depois aos dois palestrantes, em se-
guida, a mais seis Deputados e aos dois palestrantes. Se outros 
Deputados quiserem se pronunciar, poderão fazê-lo. Como se 
trata de tema político, seria bom ouvirmos todos os Deputados, 
por 3 a 5 minutos.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, como fui 
autor do requerimento, tenho essa prerrogativa. Sou o segundo 
da lista...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – ... e abro mão dessa prer-

rogativa. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – De-
putado José Genoíno, a Comissão quer ouvi-lo. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Abro mão dessa prerro-
gativa. Sou o segundo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Se V.Exa. 
abre mão, é uma decisão de V.Exa. A Mesa não pode obrigá-lo.

Vou ler a lista dos inscritos. Aviso aos Deputados que as ins-
crições foram feitas pela Secretaria, não que os erros quanto à 
ordem sejam da Presidência. 

Esse debate está sendo gravado, irá ao ar pela TV Câmara, 
em várias edições. Assim como procedemos em outras reuniões 
da Comissão, pedi a degravação de todo debate, porque vamos 
publicálo no Diário Oficial da União e editar depois a exposição 
de cada um de V.Exas.

A lista é a seguinte: Deputado Flávio Dino, Deputado José 
Genoíno, Deputado Vicente Arruda, Deputado Mendes Ribeiro 
Filho, Deputado Dr. Ubiali, Deputado João Almeida, Deputado 
Fernando Ferro, Deputado Humberto Souto, Deputado Gerson 
Peres, Deputado Bruno Araújo e Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. DEPUTADO MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, pode 
incluir Marcelo Ortiz?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Está in-
cluso o Deputado Marcelo Ortiz.

O SR. DEPUTADO MARCELO ORTIZ  Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Como 

o Deputado José Genoíno abriu mão de falar, com a palavra o 
Deputado Leonardo Picciani para fazer suas considerações.

O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, de forma breve, saúdo o Ministro Gilmar 
Mendes, o Advogado-Geral da União, José Antônio Dias Toffoli, 
e parabenizo o Deputado José Genoíno pela iniciativa. 

Creio que esta audiência veio em boa hora, porque nos ajuda 
a pôr o foco no debate, a estabelecer o caminho a ser seguido. 
Quero fazer minhas considerações de forma muito sintética, até 
porque penso que o Relator, neste momento, precisa muito mais 
ouvir do que falar. 
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Ao ouvir as ponderações do Advogado-Geral da União, José An-
tônio Dias Toffoli, e do Ministro Gilmar Mendes, penso que esta-
mos no caminho certo, porque ambos elencam pontos bastantes 
comuns com os entendimentos que os Deputados, esta Comissão, 
a Câmara dos Deputados tem tido com relação a essa matéria.

Primeiro, não há de fato nenhum movimento que aponte no 
sentido de se extinguir o instituto das medidas provisórias. Te-
mos também a compreensão de que as medidas provisórias são, 
no ordenamento atual, necessárias.

A nossa compreensão de que retornar à fórmula das reedições 
ou, como disse o Dr. Toffoli, a uma fórmula que faça com que o 
Congresso não delibere, também representariam um retrocesso, 
e não um avanço. Não desejamos isso.

Já discutimos aqui, e me parece que é a posição da grande 
maioria, que não devemos vincular a vigência da medida pro-
visória à admissibilidade. A medida deve ter vigência imediata, 
a partir da sua edição. Há apenas uma dúvida, e até gostaria de 
ouvir o Dr. Toffoli e também o Ministro Gilmar sobre isso, com 
relação às medidas provisórias que tratam de matéria orçamentá-
ria. Há propostas que pretendem vincular a eficácia das medidas 
provisórias ao critério de admissibilidade apenas quando se tra-
tar de medidas que envolvam matéria orçamentária, sobretudo 
tendo como fundamento o § 3º do art. 167 da Constituição.

Não há também nenhuma tentativa, e eu até disse isso na últi-
ma reunião, de estabelecer ritos no texto constitucional. Essa idéia 
seria um enorme contrasenso. Devemos buscar aqui um texto cla-
ro, enxuto, que não permita muitas interpretações, ou que não 
permita nenhuma interpretação diversa. Como bem apontou o 
Ministro Gilmar Mendes, há possibilidade de melhor funciona-
mento do Parlamento, que, hoje, não por vontade ou omissão, 
mas por amarras da sistemática atual, vê-se impossibilitado de dar 
respostas a temas que a sociedade e os demais Poderes cobram.

Então, o nosso objetivo é buscar um sistema moderado, em 
que o Parlamento possa funcionar e as medidas provisórias pos-
sam existir, estando, dessa forma, assegurada a nossa democracia.
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O problema é que, presentemente, o trancamento não é mais 
uma exceção, mas a regra. E não pode ser a regra. Por isso esta-
mos fazendo este esforço para modificar essa situação.

Eram essas as considerações que gostaria de fazer inicialmen-
te, reafirmando que tanto a posição do Ministro Toffoli como 
a do Ministro Gilmar Mendes coincidem muito com os aqui 
expressos pelos Srs. Deputados, pela relatoria, pela Presidência 
da Comissão e até mesmo pelo Presidente da Câmara Federal, 
Deputado Arlindo Chinaglia.

Mais uma vez cumprimento e agradeço a presença aos 
convidados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Obriga-

do, Deputado Leonardo Picciani.
Com a palavra o Deputado Flávio Dino.
O SR. DEPUTADO FLÁVIO DINO – Sr. Presidente, Sr. Relator, 

senhores expositores, quero enaltecer a qualidade das exposi-
ções, que permitiram que se registrasse, em primeiro lugar, que 
temos um ciclo vicioso que se alimenta e retroalimenta, na me-
dida em que muitas medidas provisórias geram crise decisória do 
Parlamento, o que, por sua vez, gera muitas medidas provisórias, 
uma espécie de dialética de implicação polaridade de que o ve-
lho Miguel Reale tanto tratava. Se é assim, devemos olhar os dois 
pólos da relação, sob pena de chegar a respostas equivocadas. 

Então, acredito na necessidade de enfrentar o tema da crise de-
cisória do processo legislativo, mas também de enfrentar o tema 
atinente à quantidade de medidas provisórias, sob pena de, mais 
uma vez, alimentar-se a ilusão de que, apenas mudando o seu rito 
ou o complicando, acarretaremos, por implicação, por efeito do-
minó, a diminuição no número de medidas provisórias.

Acredito que conceitos jurídicos indeterminados são um mal 
necessário. Nós devemos usá-lo no mundo jurídico, mas, no 
processo legislativo, apenas quando for imperativo para a cons-
trução de maiorias políticas. Sabemos que os conceitos jurídicos 
indeterminados geram indeterminação; permitem que alguém, 
uma fonte exógena de poder que não é o Parlamento, em cada 
circunstância, delimite o conteúdo desse conceito. Então, não 
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acredito que a apresentação de novos conceitos jurídicos inde-
terminados poderá resolver a problemática atinente ao excesso 
de medidas provisórias.

Também não acredito que devemos nos dedicar somente ao 
rito. Seria até uma contradição, na medida em que o próprio Po-
der Judiciário reconhece que os ritos ali praticados são fator de 
morosidade e de complicação, que nós passemos a acreditar que 
a complicação do rito da tramitação de medidas provisórias seria 
a solução. Daí porque quero novamente submeter aos eminentes 
expositores e aos pares desta Comissão a temática atinente ao 
controle do número de medidas provisórias, um controle objeti-
vo, claro, que sempre enfrenta uma objeção.

Bom, e o que é “ceder ao que normalmente acontece”? Cos-
tumo raciocinar com base no que normalmente acontece. Seria 
disparatado discutirmos aqui o que faríamos se um elefante en-
trasse por essa porta. É possível, em tese, um elefante fugir do 
zoológico, atravessar o Eixo Monumental e chegar até aqui. Mas 
nós não podemos debater com base no que, ordinariamente, 
não aconteceria. Então, se há uma situação excepcional, que é 
ceder uma espécie de crédito conferido ao Presidente da Repúbli-
ca, nós teríamos de encontrar uma saída institucional.

Quero, Sr. Presidente, em primeiro lugar, reiterar minha cren-
ça em que o controle do número de medidas provisórias é ri-
gorosamente essencial para que tenhamos sucesso em qualquer 
que seja o rito elegido aqui. Por quê? Porque, afinal, o rito da 
Emenda nº 32 não é ruim, é bom. Na verdade, ele não é pratica-
do porque são editadas muitas medidas provisórias.

Para concluir, o eminente Ministro Gilmar Mendes falava da 
vitalização do processo legislativo como fator fundamental – o 
Ministro Toffoli também a isso se referiu – para que enfrentemos 
a causa mais profunda do debate que ora travamos.

Apresentei uma sugestão que poderia estar no terreno da po-
lítica, que seria a alternância entre projetos oriundos de fontes 
externas – seja o Judiciário, seja o Executivo – e projetos oriun-
dos do Parlamento. Isso poderia ser pactuado politicamente ou 
constar do Regimento. Mas sabemos que no presidencialismo de 
coalizão, que ora é praticado, sempre a Maioria tenderá a priori-
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zar os projetos que se originam do outro lado da praça, em face 
das bases parlamentares que todos os Presidentes da República 
construíram após a Constituição de 1988. 

Então, se os limites políticos não são suficientes para a vitali-
zação do processo legislativo, acho que o Direito tem algo a dizer 
sobre isso. Apresentei inclusive uma emenda no sentido de que 
haja um critério de alternância compulsória, de modo que, de 
maneira imperativa, em vez de Parlamentares emendarem me-
didas provisórias para fazer valer suas teses, o Poder Executivo 
emende os projetos de lei. Projetos de lei nós temos em profusão. 
Não há nenhuma idéia inteligente já formulada no Brasil que 
aqui não esteja representada. Tenho certeza de que todas essas 
idéias inteligentes e geniais são objeto de projetos de lei que tra-
mitam nesta Casa. Então, a alternância compulsória forçaria o 
Poder Executivo e a sua imensa burocracia a identificar proposi-
ções inteligentes, e aí as suas teses veiculariam por dentro dessas 
proposições, que receberiam a prioridade necessária.

Eram esses os temas que gostaria de trazer à consideração dos 
ilustres expositores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Obrigado.
Com a palavra o Deputado José Genoíno, que era o primeiro 

inscrito.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, quero parabenizar as excelentes considerações. Audi-
ências desse tipo possibilitam o Congresso ir chegando a algumas 
conclusões e algumas decisões importantes. Portanto, concordo 
com os elementos centrais das considerações aqui feitas. 

Eu vivi essa experiência das medidas provisórias na Oposição 
e na Situação. Concordo que o instituto da medida provisória 
é absolutamente necessário. Basta listar os planos econômicos 
dos Governos Sarney, Collor e Fernando Henrique Cardoso e as 
medidas do Governo Lula. Não há como pensar na possibilidade 
de extinguir o instrumento da medida provisória. 

Acho que o art. 62, que diz respeito às medidas provisórias, 
e o art. 64, que trata da possibilidade da pauta ser trancada com 
urgência constitucional, ambos da Constituição, são fundamen-
tais na relação entre Executivo e Legislativo na concepção do 
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mundo moderno em que vivemos. Considero que há um ele-
mento fundamental aí. 

Vou tentar ser mais específico para esclarecer nosso diálogo. Há 
dois momentos importantes das MPs na relação com o Congres-
so: o julgamento de admissibilidade e a pauta. Antes da Emenda 
nº 32, o julgamento de admissibilidade era uma fase. A Emenda 
nº 32 eliminou essa fase. Como a admissibilidade é uma questão 
fundamental... Estou dizendo que a medida provisória tem de ser 
mantida. O Executivo edita, e ela já entra em vigor. Agora, não seria 
o caso de examinar a possibilidade de o Congresso Nacional, num 
prazo reduzido de número de sessões, julgar a admissibilidade, com 
ela em vigor? Essa seria uma maneira de frear o abuso de medida 
provisória. O segundo ponto é a pauta. Lembrome dessa discussão 
quando negociamos a Emenda nº 32. Há um problema. O princípio 
fundamental é: o Congresso precisa ter o domínio da pauta. 

Partindo desses princípios fundamentais, quero aqui advogar 
uma proposta e fazer algumas perguntas a respeito aos ilustres 
expositores, no caso de trancamento da pauta. Por exemplo, não 
trancaria a pauta, como princípio geral, só na seguinte situação: 
a metade dos membros da Câmara mais um podem decidir so-
bre o trancamento da pauta. Só nesse caso. Por quê? Com o não 
trancamento da pauta, podese revogar medida provisória sem 
votação. O trancamento da pauta por iniciativa do Executivo, a 
meu ver, é um erro. Aí caímos na roleta, com todas as balas na 
agulha. No caso, a medida provisória só trancaria a pauta com 
a decisão de metade mais um, apresentado e votado o requeri-
mento. Aí diminuiríamos, porque não iríamos banalizar o tranca-
mento de pauta. Só em situações limites. Deixo essa questão para 
reflexão. 

Terceiro ponto de reflexão para os expositores: após 120 dias, 
se a medida provisória não for apreciada, automaticamente ela 
se transformaria em projeto de lei. Nesse caso, é outra observa-
ção, seria necessário mudar o Regimento Interno da Câmara. 

O Ministro Gilmar Mendes tem toda razão. Estamos discutin-
do – um sistema que vamos ter que enfrentar – a representação do 
Congresso. Mas há também a questão da funcionalidade do Con-
gresso. O Regimento Interno da Câmara dos Deputados e o do 
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Senado não são nem funcionais nem democráticos. Eu me benefi-
ciei desse Regimento quando era Minoria. Hoje, legitimamente, a 
Minoria se beneficia desse Regimento. Cem Deputados impedem 
a votação de medida provisória em 120 dias nesta Casa! Não pode-
mos deixar, então, que a não deliberação seja uma virtude. 

Por isso, creio ser necessária a alteração do Regimento, para 
forçar a Maioria a deliberar. A Maioria corre o risco, não o Execu-
tivo. A Maioria diz que quer deliberar em urgência com tranca-
mento de pauta. E com tudo isso, se a medida provisória não for 
votada, ela se transformará em projeto de lei. 

Ressalto aqui a importância de a pauta ser determinada pelo 
Congresso Nacional. A Maioria do Congresso tem de determinar a 
pauta. Assim como a Minoria impede a votação de medida provi-
sória por uma obstrução – e o Regimento favorece isso – a Maioria 
pode deliberar e, olhem bem: delibera com um quorum qualificado 
maior do que o quórum para votar o mérito da medida provisória. 

Essa é a proposta que faço em caso de trancamento de pauta, 
portanto eliminar o trancamento de pauta como ocorre hoje, aca-
bar com o trancamento de pauta automático. Só pode haver tran-
camento de pauta mediante requerimento, votado nominalmen-
te por metade mais um. Portanto, estabelecese uma exigência de 
não banalizar o trancamento de pauta como ocorre atualmente. 

Concordo, Ministro Gilmar Mendes, que o trancamento de 
pauta é o problema sério da medida provisória no Congresso 
Nacional. Temos que resolver essa questão. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Se algum 

dos Ministros quiserem falar antes da Mesa definir, é só avisar.
Deputado Vicente Arruda.
O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA – Sr. Presidente, Minis-

tro Gilmar Mendes, Ministro Toffoli, quero congratulá-los pela 
maneira clara e objetiva com que abordaram o tema, que é mui-
to complexo. 

É impossível, nas condições atuais, no meu entender, com-
patibilizar a legislação ordinária do Congresso com a emissão 
das medidas provisórias. Está atribuído ao Presidente da República 
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– não ao Presidente da República propriamente como pessoa física, 
mas ao Poder Executivo – o poder de editar medidas provisórias 
tantas quanto queira. É um critério subjetivo do Poder Executivo 
dizer se há a urgência política, econômica ou social para a edição 
da medida. Isso naturalmente vai atropelar, e atropela de fato, o 
processo legislativo ordinário do Congresso.

Como é possível compatibilizar as duas coisas? Em primeiro 
lugar, acho que a sugestão apresentada pelo Ministro Gilmar Men-
des de limitar as medidas provisórias devia ser encarada talvez com 
uma exceção. Limitava-se a medida provisória a um determinado 
número e permitia-se ao Presidente da República, ao Poder Execu-
tivo, que editasse inúmeras medidas provisórias quando houvesse 
calamidade pública, estado de guerra ou comoção intestina. Seria 
uma limitação para o problema político, econômico. Nos casos de 
emergência real, as medidas seriam sem limitação. Essa seria uma 
maneira de se contornar o problema objetivamente.

Outro aspecto fundamental das medidas provisórias que tem di-
vidido o Congresso e é o pomo da discórdia é a admissibilidade. 

Deveríamos dividir o problema em dois momentos. A substân-
cia da medida, a parte substantiva, é a admissibilidade. Na minha 
opinião, o Congresso devia estabelecer uma Comissão perma-
nente, anual, composta por membros do Senado e da Câmara, 
para examinar a admissibilidade, e com prazo fixo. Com isso, ti-
raríamos do Plenário o debate apaixonado da Oposição acerca da 
conveniência ou não da medida. Caberia recurso ao Congresso 
Nacional por um terço da Comissão. Quer dizer, a decisão dessa 
Comissão seria definitiva, como é a da Comissão de Constituição 
e Justiça, sujeita eventualmente a recurso para o Plenário do Con-
gresso, que definiria em um determinado prazo. Resolvida essa 
questão, passaria a ser discutido somente o conteúdo, a substância 
da matéria no plenário da Câmara e no do Senado. 

Dessa forma, o problema do trancamento da pauta perderia 
o sentido. A medida passaria a ser lei, já que foi admitida sua a 
constitucionalidade e necessidade. O conteúdo poderia ser por 
meio de projeto de lei. O Congresso teria a capacidade de decidir 
se aquela medida precisava ser modificada, alterada ou revogada, 
independentemente do prazo. Aí, sim, haveria a oportunidade 
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de o Congresso agir normalmente como um órgão legislativo, 
inclusive apresentando a medida como um projeto de lei, com a 
diferença de que já teria vigência.

Assim, poderíamos compatibilizar as duas formas, limitando a 
edição das medidas provisórias objetivamente; desapareceria a ne-
cessidade de se examinar o pressuposto constitucional da urgência 
ou não. Independentemente de apreciação do Congresso, poderia 
ser editada um determinado número de medidas provisórias que 
seriam logo examinadas quanto ao seu conteúdo. Essa seria uma 
maneira de continuarmos e revigorar o sistema legislativo. 

Não vejo outra alternativa senão limitar, de um lado, objeti-
vamente, o poder do Presidente da República ou, de outro, criar 
essa Comissão com um poder terminativo, como acontece com 
a Comissão de Constituição e Justiça, com recurso para o Plená-
rio. Feito isso, o projeto poderia transitar independentemente de 
prazo. Somente fixaríamos o prazo, no caso da Comissão, para 
a decisão sobre a admissibilidade e com recurso talvez de três 
sessões na Comissão e três sessões no plenário. Poderia até ad-
mitirse que essa Comissão funcionasse fora das sessões regulares 
da Câmara e do Senado, talvez em uma quintafeira. Com isso, 
simplificaríamos o processo e acabaríamos com a questão.

Essa é a minha opinião. Gostaria de ouvir a opinião dos dou-
tos expositores sobre o meu pensamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Depu-
tado Dr. Ubiali.

O SR. DEPUTADO DR. UBIALI – Sr. Presidente, Ministro José 
Antonio Dias Toffoli, Ministro Gilmar Mendes, em primeiro 
lugar, cumprimento o Ministro Toffoli pelos alertas e pelas ob-
servações pertinentes que faz, principalmente sobre a PEC 511. 
Segundo, digo ao Ministro Gilmar Mendes que suas figuras de 
linguagem são autoexplicativas e definitivamente marcantes. 
Parabéns pelas exposições.

Concordo com quase tudo que foi dito aqui. Penso que o pro-
blema não está realmente no trancamento da pauta. Acho que o 
trancamento da pauta faz parte da solução, não do problema. O 
problema está exatamente no número excessivo de medidas pro-
visórias emitidas. Autodisciplina e autolimitação são impossíveis. 
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Por outro lado, a admissibilidade por meio de uma Comissão, se-
melhante ao que temos hoje, também não funcionaria. Por quê? 
Porque temos um sistema presidencialista e uma Constituição 
com um viés parlamentar. 

Aqui, na Câmara dos Deputados, tem-se uma maioria gover-
namental que segue e não faz valer seus direitos de dizer um 
não. Temos medidas provisórias nitidamente não urgentes e até 
não relevantes aceitas como urgentes e relevantes, mesmo que 
o Relator às vezes afirme que, na sua opinião pessoal, a medida 
não seria tão relevante, mas ele considera a admissibilidade, a 
relevância e urgência da medida.

Concordo que uma limitação numérica de medidas pode ser a 
melhor e a mais simples solução para esse processo, apenas com 
a exceção da exceção, para o momento de calamidade pública ou 
guerra. Mas isso já vem definido pela própria existência do fato. 

Nesse sentido, faço essas observações e gostaria de ouvir a opi-
nião dos eminentes Ministros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Com a 
palavra o Deputado João Almeida.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Sr. Presidente, meus ca-
ros companheiros, minhas saudações aos ilustres Ministros José 
Antonio Toffoli e Gilmar Mendes. 

Ouvimos aqui duas belas exposições. O Ministro Toffoli, de 
forma muita precisa, entre outras observações, exibiu claramente 
a total inviabilidade da medida proposta pelo Senado. Qualquer 
possibilidade de retardar a admissibilidade faz a medida provi-
sória perder seu sentido. Ela só tem sentido se houver eficácia 
imediata, independente da decisão do Congresso Nacional. Para 
as demais questões, há solução regimental. 

Não sei se os Srs. Ministros sabem que, conforme nosso Re-
gimento Interno, existe a possibilidade de projeto de lei com 
urgência constitucional. Isso obriga o Congresso Nacional a de-
liberar em 45 dias. Do contrário, há trancamento de pauta. 

No Regimento, há três disciplinas. Uma delas é a urgência ur-
gentíssima, uma figura muito difícil de se definir, mas sabemos 
o que é: um projeto pode ser protocolado e, no mesmo dia, ser 
apreciado, deliberado. Para um Governo que tem maioria estável, 
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segura, no Parlamento, não há nenhuma dificuldade de aprovar, 
no mesmo dia, o projeto. A outra urgência regimental não pos-
sibilita a aprovação e a tramitação no mesmo dia de um projeto 
vindo do Executivo, mas em 24 horas ou em 48 horas. Portanto, 
a medida provisória só tem sentido se houver eficácia imediata, e 
só deve ser adotada quando preencher os critérios de urgência e 
relevância. Até aquela estátua que há defronte ao Supremo Tribu-
nal Federal é capaz de dizer o que é isso. Mas aqui ninguém sabe. 
Acabou virando disputa política de quem está na maioria contra 
quem está na minoria, e o Executivo nada de braçada. 

Depois de todas essas avaliações, vem a pergunta: qual a solu-
ção? Os Deputados apresentam aqui muitas soluções, pois somos 
muito criativos. Mas, se observamos bem, a maioria delas complica 
mais a situação. Queremos obrigar o Congresso Nacional, as duas 
Casas, a deliberar mais, a superar um defeito não superado até ago-
ra, ou seja, a dificuldade de deliberação. Então, vamos criar mais 
um processo, mais um prazo, mais uma Comissão Especial, mais 
um trâmite especial, mais deliberação, mais possibilidade de judi-
cialização do processo, para resolver a dificuldade de deliberação. 

Isso não decorre do Regimento, mas da crise política que vi-
vemos e que não queremos enfrentar. O problema está lá, na 
reforma política, na reforma do sistema eleitoral, que depois vai 
resolver a situação. O Ministro Gilmar Mendes, de certa forma, 
enfocou claramente essa questão. 

Diante da situação em que nos encontramos, parece-me – e quero 
ouvir os ilustres Ministros, creio que o Ministro Gilmar já avançou 
nessa linha – que a limitação, a escassez vai obrigar o Sr. Presidente 
da República, não podendo adotar à mão solta a medida provisória, 
seja mais criterioso na análise do critério de urgência e relevância. 
Não podendo adotá-la, a qualquer hora e a qualquer momento, so-
bre as demais que já estão tramitando, S.Exa. deixará uma reserva, 
para quando for efetivamente necessário. E, pela escassez, adminis-
tramos o problema existente: a demanda ou a adoção excessiva de 
medidas provisórias, com todas as conseqüências. 

O trancamento da pauta é decorrência necessária e indispensável 
à medida provisória, porque, se isso não acontecer, será gerado aque-
le lixo legiferante, a insegurança jurídica permanente, a agonia da 
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vida do cidadão e dos organismos das empresas, etc. Isso, portanto, 
também não soluciona. Aparentemente, é uma solução para o Parla-
mento, porque lhe permite recuperar a capacidade de organizar a sua 
agenda. Organizá-la para quê? O problema principal não é esse. Esse 
problema é gravíssimo, mas não é o principal. A medida provisória 
adotada e admitida como necessária tem de ser, a meu ver, a essa al-
tura, considerados todos esses problemas, controlada pela escassez. 

Há, assim, duas possibilidades: a definição de um número de 
medidas provisórias por legislatura. É complicado dizer qual se-
ria o número ideal, como se operaria, a que horas acabaria. O 
estatuto ficaria funcionando por dosagem.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Enquadrar a política na 
matemática é difícil. 

O SR. DEPUTADO FLÁVIO DINO – Ignorar a matemática 
também.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Há outra possibilidade. 
Ofereci essa possibilidade à emenda do Deputado Flávio Dino, 
muito bem elaborada. Há outra possibilidade: a emenda que eu e 
outros companheiros fizemos, para permitir a tramitação conco-
mitante apenas de um determinado número de medidas provi-
sórias. Isso não tira a possibilidade de se editar medidas, mas não 
diz quantas são. Podem ser duzentas, não há nenhum problema, 
mas nunca será esse número, porque o Presidente da República, 
sabendo que só podem tramitar três medidas, por exemplo, nun-
ca vai mandar as três. Estando tramitando duas medidas, S.Exa. 
movimentará sua base política para garantir a apreciação, a fim 
de que fique aberta a possibilidade. 

Essa proposta resguarda os assuntos de calamidade pública, 
de guerra, etc., que nunca foram invocados, nos 17 anos em que 
estou no Parlamento, para a emissão de medida provisória. Por-
tanto, derruba-se o argumento contrário, deixando reservados 
esses assuntos. 

Sabem os Ministros Gilmar Mendes, da Casa Civil, e José An-
tonio Toffoli, da Advocacia-Geral da União, que houve crises di-
versas aqui nos Governos passados, mas em nenhum momento 
houve crises com essas características. O Deputado José Genoí-
no, cuidadoso, cauteloso e estudioso do assunto, enumera 5 ou 6 
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oportunidades em que todas as pessoas, inclusive a estátua posta 
defronte ao STF, não deixariam de reconhecer o caráter de urgên-
cia e relevância para as medidas provisórias propostas. Duvido 
que alguém intelectualmente honesto possa enumerar mais do 
que dez possibilidades nesses 16 anos. 

A dificuldade de decisão do Congresso Nacional gera as ne-
cessidades, mas, tudo bem, vamos fazendo os acertos pelo lado 
errado. Talvez seja necessária a tramitação de outras medidas 
provisórias, mas penso que, se tramitarem três medidas conco-
mitantemente, isso não limitaria a ação do Presidente; reduziria, 
anularia, sim, as pressões que S.Exa. recebe hoje dos Srs. Minis-
tros, das confederações, das organizações empresariais, dos De-
putados. Nós, Deputados e Senadores, para exibir prestígio, às 
vezes adoramos propor a mudança de um projeto que tramita 
como projeto ordinário, transformadoo em medida provisória, 
até para exibir uma posição de força na nossa base: “Consegui a 
medida provisória que, por fim, vai realizar o que o projeto de lei 
não realizaria nunca”. Há essas virtudes. 

Sobre isso, particularmente, eu gostaria de ouvir os ilustres 
Ministros, que trouxeram tantas luzes a essa discussão. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Srs. 

Deputados, consultados os Ministros palestrantes, nós vamos 
mudar um pouco a sistemática, para poder ouvir mais Deputa-
dos. Já foram ouvidos seis Deputados, há mais sete inscritos.

O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO – Qual é o número da 
minha inscrição?

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Vamos ouvir todos os 
Deputados, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – V.Exa. é 
o segundo inscrito, Deputado Humberto Souto. Nós vamos ou-
vir todos os Deputados.

Eu estou pedindo aos Deputados que se limitem ao tempo 
máximo de 5 minutos. Passaremos, em seguida, a palavra para os 
Ministros. São 12h10min. Disponibilizaremos 20 minutos para 
que ouçamos os Deputados e concederemos 10 minutos para 
cada Ministro, para então encerrarmos a audiência pública. 
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Com a palavra o Deputado Fernando Ferro.
O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, senho-

res debatedores, demais participantes desta audiência, em primeiro 
lugar acho que a contribuição dos dois expositores vem no sentido 
de criar um ambiente em que a discussão da matéria não seja conta-
minada por aquela tentação que nós temos quando somos Situação 
e Oposição. Eu vivi, como outros Deputados, o período de odiar 
quase todas as medidas provisórias, mas posteriormente passei a 
vêlas com muito mais simpatia, na condição de Deputado de Situ-
ação. Portanto, realmente nós temos que conter esse ímpeto e essa 
tentação que pode querer nortear o debate desta matéria. 

Acho que as contribuições trazidas nos ajudam, primeiramente 
para compreender a importância deste debate, que diz respeito ao 
Estado brasileiro e à consolidação do processo democrático no País. 
Se não tratarmos a matéria com esse sentimento, evidentemente es-
taremos protelando ou até ampliando um problema que vivemos. 

Em não muitas vezes concordo com o Deputado João Almeida, 
mas, neste caso, estou inteiramente associado à idéia de S.Exa.: 
estamos fazendo um debate que tem lateralmente um problema 
que nos acompanha na estrutura política do País, na existência 
dos partidos políticos e de certas regras do sistema político. O 
simples melhoramento do instituto da medida provisória não 
vai resolver esses problemas, se não tratarmos da reforma políti-
ca, que diz respeito ao funcionamento das instituições a que esta 
Casa está intimamente ligada, ao seu Estatuto, ao seu Regimen-
to. Isso evidentemente são mazelas que fazem parte da nossa 
situação interna, que precisam ser tratadas concomitantemente 
ao tema que estamos tratando.

Por isso quero, sem mais delongas, Sr. Presidente, parabenizar 
os expositores pelas suas apresentações e somar-me a esse senti-
mento de que temos que impor limites ao processo da tramita-
ção das medidas provisórias, sem desconsiderar o seu papel para 
garantir a governabilidade e a rapidez legislativa, como foi muito 
bem ressaltado pelo nosso amigo Dr. Antonio Toffoli, Advoga-
do-Geral da União, e pelo Ministro Gilmar Mendes, com muita 
eficiência e competência.

Eram essas as preocupações que eu queria trazer.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Obriga-

do, Deputado Fernando Ferro.
Com a palavra o Deputado Humberto Souto. 
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO – Sr. Presidente, Sr. Mi-

nistro Gilmar Mendes, Dr. Toffoli, a criação da medida provisó-
ria aconteceu num momento em que entendíamos e achávamos 
que o sistema seria o parlamentarista. Não passou o parlamen-
tarismo. Essa medida, utilizada nos sistemas parlamentaristas, 
permaneceu como uma excrescência, embora absolutamente ne-
cessária, já que se acabou com o decreto-lei.

Na minha visão, ainda que se adote qualquer das formas, nós 
não vamos encontrar uma solução para atingir o objetivo de se 
valorizar o Congresso, ou seja, dar espaço para que o Congresso 
decida sobre as coisas necessárias. Isso porque, Sr. Ministro, nós 
teríamos que educar as pessoas, e isso é muito difícil. Refiro-me a 
educar politicamente. Um Presidente da República, conhecendo 
a Constituição, não pode editar uma medida provisória para criar 
programa de jovens, como tem criado. Não pode criar uma tevê 
por medida provisória, já que há a necessidade de se comprovar a 
urgência e a relevância do tema. Não pode, por medida provisória, 
revogar outra medida provisória que deveria ter os pressupostos 
da urgência e da relevância. Isso é um desrespeito frontal à Cons-
tituição e à sociedade! O problema todo está nisto. Portanto, a não 
ser que se estabeleça a proposta do Deputado Flávio Dino de se 
limitar o número de medidas provisórias, não há outra solução.

O Supremo Tribunal Federal nega-se a decidir, e o Poder Ju-
diciário não pode ficar fora disso. Não é possível não contarmos 
com o Poder Judiciário, como foro último, para decidir sobre a 
urgência e relevância, sobre o cabimento da medida provisória. 
Assim, fazemos uma pergunta ao Ministro. 

O nosso partido já ingressou com uma ADIN pedindo, em 
liminar, o exame do Supremo em relação à relevância e à urgên-
cia, no espaço de tempo entre a emissão da medida provisória e 
a decisão do Congresso, antes que o Congresso se pronunciasse 
quanto a isso. Até concordo em que o Supremo fique em di-
ficuldade, no caso em que o Presidente da República admite a 
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urgência e manda a medida provisória para o Congresso, que 
também admite a urgência e a relevância. Neste caso, fica muito 
difícil para o Supremo desmentir isso. Contudo, há pedidos de 
exame ao Supremo, feitos pelo PPS, entre a edição da medida e a 
decisão do Congresso, e o Supremo não concedeu a liminar, não 
examinou efetivamente a relevância e a urgência. 

Portanto, Sr. Presidente, acho que estamos propondo uma 
emenda, juntamente com o Deputado Fernando Coruja. Enten-
demos que, para evitar a subjetividade de se examinar a urgên-
cia, estamos materializando os casos em que a medida provisória 
pode ser ou não pode ser editada. Estamos retirando os créditos 
orçamentários extraordinários da competência da medida provi-
sória. Essa matéria deverá ser tratada por decreto do Presidente 
da República, porque, neste caso sim, não haverá que se discutir 
urgência, relevância, etc. O Supremo tem a competência de deci-
dir, automaticamente, sobre o decreto e o Presidente da Repúbli-
ca tem que assumir a responsabilidade de saber se está editando 
um crédito extraordinário com a competência constitucional ou 
não. E nós sabemos que não tem a competência para editar tal 
matéria, como tem sido feito.  

Então, neste caso, já que não podemos limitar o número de 
medidas provisórias, estamos concordando com o Deputado 
José Genoíno e estamos estabelecendo que, após 45 dias, a medi-
da provisória pode entrar em regime de urgência e ter prioridade 
sobre as demais matérias. 

Sr. Ministro, a minha tristeza é saber que não há solução que o 
Congresso formule para resolver esse problema. Sem que se possa 
ir ao Supremo e sem que o Supremo tenha condições de decidir 
sobre essa matéria, as minorias não terão nunca condições de dis-
cutir esse problema e, conseqüentemente, a sociedade também 
não. V.Exa. sabe e todos nós sabemos como são formados os siste-
mas de base parlamentar. Conforme disse o Deputado João Almei-
da, se não houver uma reforma política e uma série de mudanças, 
que são para um século, nós não teremos a solução disso. 

A solução urgente seria efetivamente limitarse o número de 
medidas provisórias e estabelecer formas, como estamos propon-
do na nossa emenda, de permitir que o Supremo opine sobre a 
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urgência e a relevância da medida. Fora disso, Sr. Ministro, todas 
as fórmulas que inventarmos nos levarão às mais diversas dis-
cussões: “Deve haver uma Comissão ou duas Comissões? Será 
Comissão Especial ou não? A competência é do Senado ou da 
Câmara? Suspende-se ou não? Entra em vigor  em uma semana, 
depois que uma Comissão opine sobre a urgência?” São procedi-
mentos sem nenhuma condição de operacionalização, porque a 
medida provisória só tem este efeito: entrar em vigor imediata-
mente. Fora disso, a discussão do Congresso Nacional é estéril, 
não chega a lugar algum. Assim, não haveria medida provisória.

A única maneira de haver limite para a medida provisória é 
objetivar-se materialmente o que pode ser feito por medida pro-
visória, para não haver discussão. Ou, então, fazer com que o Po-
der Judiciário possa ser chamado à discussão dessa matéria, com 
tranqüilidade, sem que a subjetividade das matérias possa influir 
ou  impedir que o Supremo Tribunal Federal fale sobre elas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Com a 
palavra o Deputado Gerson Peres.

O SR. DEPUTADO GERSON PERES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, Sr. Ministro Gilmar Mendes, Sr. Ministro José Anto-
nio Toffoli; primeiramente quero cumprimentá-los.

O Ministro Gilmar Mendes foi um dos que colaborou para a 
ordenação do procedimentos da tramitação processual das medi-
das provisórias. S.Exa. deu uma valiosa contribuição na época. 

Como modesto advogado de província, participei permanente-
mente desse processo. Surgiu posteriormente, devido a outros fato-
res de ordem política, a necessidade de se trancar a pauta. O proble-
ma sempre foi o fator político, como S.Exa. acentuou muito bem.

O trancamento da pauta ocorreu assim: a de nº 32 trouxe algu-
mas melhorias para a tramitação, mas sacudiu a roseira e deixou os 
espinhos. Trata-se do trancamento. Esse trancamento ocasionou o 
desequilíbrio para a necessária harmonia entre os Poderes no setor 
democrático e a falta de credibilidade no Congresso. E nós ficamos 
aqui a ver o padre – que é o Executivo – celebrar a missa; e nós fica-
mos a bater a campainha, como sacristãos. Essa é a realidade.

Apresentei uma emenda também olhando para a parte prá-
tica da tramitação processual, porque nós estamos apreciando 
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uma emenda já aprovada pelo Senado e devemos ter o cuida-
do de saber mexer no que o Senado redigiu. Às vezes ocorre o 
vanitas vanitatum. O Senado diz: “Não, ele é revisor; vai para 
lá de novo”. E fica aquele pinguepongue: “Eu aceito isso da 
Câmara e não aceito do Senado”. Precisamos ter cuidado.

E eu me cingi exatamente, Sr. Ministro – queria a opinião de 
V.Exa. –, à emenda do Senado. O Advogado-Geral da União cri-
ticou uma redação regimental dentro da Constituição, mas está 
redigida e aprovada. Esse é o problema que temos que verificar.

Verifiquei alguns pontos. Primeiro, como eliminar o tranca-
mento. O trancamento pode ser eliminado pelo processo mais 
simples: a pauta ordinária fica livre e convoca-se sessão extraor-
dinária. Contudo, a regra regimental para isso deve ser rigorosa. 
Como? Naturalmente, falará no processo da discussão, por 5 ou 
10 minutos, apenas um representante de cada partido. E a regra 
regimental também será rigorosa no processo de votação. No en-
caminhamento também falará apenas um representante de cada 
partido, aquele que o Líder indicar. Depois, submete-se a matéria 
a votação. Não existe outra saída. Se se colocar mais tempero, a 
Oposição vai ter tempero para procrastinar. É preciso haver uma 
resolução regimental só para a tramitação processual das medi-
das provisórias. 

O que temos que definir, que acho fundamental, é a econo-
mia processual da tramitação da medida provisória. Sugiro uma 
Comissão Permanente paritária, para que o Senado, no mérito, 
possa também ter oportunidade de votar e ter, assim, o direito de 
receber, após a admissibilidade...

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Isso será uma nova Co-
missão de Orçamento, não é?

O SR. DEPUTADO GERSON PERES – Sim, paritária, perma-
nente. Isso funciona. Quando for necessário, convoca-se a Co-
missão. O que não pode ocorrer é cada medida provisória ensejar 
uma Comissão Especial. Se houver 40 ou 50 medidas provisórias, 
tem que haver 40 ou 50 Comissões! Assim não funcionará nun-
ca. O Deputado está na Comissão de Constituição e Justiça e 
Cidadania e tem de estar ao mesmo tempo em outra Comissão. 
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Trata-se de outro empecilho, de outro espinho, para a tramitação 
processual da medida provisória.

O segundo ponto é o seguinte: será Comissão paritária. Por 
quê? Porque cabe à Câmara, até por uma análise jurídica do pro-
blema, ser a iniciadora do processo. Ela representa a Nação, o 
povo e a Constituição. Há um elenco de atribuições excepcionais 
para o Senado que a Câmara não tem. Basta buscar o julgamento 
dos Ministros do Supremo, que é feita pelo Senado, bem assim a 
eleição de desembargadores, do Presidente de Tribunal de Con-
tas, do ProcuradorGeral da República. Tudo passa por lá. Proble-
ma de Estado é competência do Senado.

O que o Senado reivindica é a participação no processo de 
mérito. Então, fica a iniciativa aqui. O Presidente, pelo Regimen-
to rigoroso, recebe a medida provisória, com força de lei, e no-
meia um Relator para, em 48 horas, apresentar o processo. O 
processo vem para o Plenário e a discussão é trancada por um 
representante de cada partido falando em nome do partido. En-
tão, o processo é submetido a votação.

Há outros pontos quanto à tipicidade do que pode ou não 
pode ser matéria de media provisória. O Senado coloca algumas. 
Acaba com o problema de tributos: permite apenas para fins de 
redução ou extinção dos tributos, mas não para aumentar tribu-
tos por meio de medida provisória. O Senado o coloca. Tirar isso 
do Senado é difícil. Já está aprovado lá. 

O Deputado Humberto Souto apresenta outras restrições 
para reduzir a subjetividade da relevância e da urgência. Esse 
ponto é da admissibilidade. Os 120 dias permaneceriam para 
as Comissões de mérito, que seriam paritárias, para que não 
haja apenas 3 Senadores e 17 restantes. Para julgar a matéria no 
mérito, haveria o mesmo número de Senadores e o mesmo nú-
mero de Deputados. Trata-se de uma inovação, como era uma 
inovação passar para as medidas extraordinárias. Podese dizer: 
“Ah, mas vamos ter que pagar jetom.” Não, não é preciso pagar 
jetom. Convoca-se o Deputado. Se não aparecer, desconta-se do 
Deputado, ao qual se aplica a punição regimental.

Tudo isso é necessário, se quisermos preservar as medidas pro-
visórias. E acho que devem ser preservadas. Não podemos tirar 
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da competência do Executivo medidas que, em determinado 
momento, como V.Exa. e o Ministro Gilmar citou muito bem, 
quando se referem à parte fundamental de economia ou a crises 
internacionais, são indispensáveis.

Quero terminar lembrando um pensamento do Presidente 
dos Estados Unidos Thomas Woodrow Wilson, que dizia que tão 
importante quanto legislar é uma fiscalização vigilante da admi-
nistração; e ainda mais significativa do que a lei é a instrução e 
orientação em assuntos políticos, como V.Exa. muito bem citou, 
que o povo pode receber de um Congresso disposto a discutir.

Quero cumprimentar as duas exposições que caminharam 
justamente para a praticidade, para a redução da economia pro-
cessual na tramitação. Este é o gargalo da Comissão, além da ne-
cessidade de se fazer uma regulamentação regimental rigorosa. 
Pronto, está resolvido o problema da medida provisória!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Com a 
palavra o Deputado Bruno Araújo. 

Há somente dois oradores inscritos. Em seguida, vamos ouvir 
os palestrantes.

O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO – Sr. Presidente, senhores 
expositores, caros colegas Deputados, senhoras e senhores, pare-
ce claro e consensual a percepção de que o Congresso Nacional 
precisa respirar. Nossa equação é descobrir como o Congresso 
Nacional pode respirar sem sufocar o Executivo. Esse é o tema 
central das medidas provisórias.

Há um entendimento pleno das necessidades das MPs. O que 
precisamos buscar é uma convergência clara de como vamos 
atender às diversas formas e receitas que cada um de nós pensa-
mos e tratamos.

Deixo minha primeira pergunta aos nossos dois expositores, 
aos dois Ministros: se temos sugestões objetivas que possam ser 
incorporadas ao projeto do Relator, para discussão por parte da 
Comissão. 

De um lado, não adianta só cobrarmos o que parece um acinte, 
como, por exemplo, medidas provisórias em créditos extraordiná-
rios, quando a própria Constituição estabelece os créditos extraor-
dinários por medida provisória no mesmo patamar de calamidade 
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pública, de Estado de Guerra. E aqui viabilizamos recursos extras 
para a Presidência da República, para custeio de Ministério ou coi-
sa nesse sentido. Não adianta só lembrarmos isso, se também não 
fizermos o meaculpa de sabermos que temos a Emenda nº 32. 

Hoje teremos, às 14h, a instalação da Comissão Mista para 
tratar da Medida Provisória nº 421, que trata do salário mínimo. 
Não vai ser instalada. Quando cheguei aqui, no meu primeiro 
mandato, no primeiro mês, fui nomeado titular para uma Co-
missão Mista. Fui lá assinar, e a moça se assustou porque apare-
ceu alguém para assinar a ata de instalação da Comissão Mista. A 
Constituição, que não respeitamos, é a mesma!

Então, devemos buscar a mais pura simplicidade, buscar ob-
servar os últimos anos. Como lembra o Ministro Toffoli, tranca-
mos a pauta porque não se votava medida provisória, mas, ao 
mesmo tempo em que não se votava medida provisória, a edição 
era ilimitada. Chegamos à conclusão de que – pelo menos é en-
tendimento comum hoje – é preciso haver uma limitação no 
número de reedições. A discussão hoje é que não se precisa mais 
trancar a pauta. Portanto, quanto mais complexidade dermos ao 
que sair desta Comissão, maior será a probabilidade de nós mes-
mos não respeitarmos o dispositivo por nós tratado. 

Era isso o que tinha a dizer, de forma objetiva. 
Agradeço aos dois eminentes Ministros a importante exposição 

e indago a S.Exas. se objetivamente teriam algo de concreto para 
sugerir ao relatório do Deputado Leonardo Picciani. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – O De-
putado José Carlos Aleluia tem a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, 
quero agradecer aos dois expositores, ao Dr. Toffoli e ao meu 
amigo Ministro Gilmar Mendes. 

Inscrevi-me para fim exatamente porque achei que não teria 
muita coisa para falar. Engenheiros falaram antes de mim – e sou 
engenheiro também –, e tanto o Deputado Fernando Ferro quan-
to o Deputado João Almeida vão muito pela questão da conta. 
Não me parece que essa seja uma solução.

A crise é política e muito grave. É claro que, eventualmen-
te, poderemos melhorar alguma coisa nas medidas provisórias, 
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mas confesso que tenho muito medo da pauta destrancada, até 
mais medo do que a pauta trancada. Na última vez que a pauta 
foi destrancada, os Líderes quiseram por consenso criar o que 
alguns chamam de quarto poder e outros chamam de quinto po-
der. Portanto, a pauta destrancada também não é uma boa opção 
no momento atual.

O que falta é uma pauta para o Executivo. Não há uma pauta 
para o Executivo. Por isso as medidas provisórias são feitas com 
tanta seqüência. Criase um plano aqui, outro acolá. Cria-se uma 
medida provisória para se prorrogar a validade das loterias espor-
tivas. Os Executivos brasileiros precisam planejar mais o que pre-
tendem, para não precisarem de medida provisória. E também 
não há uma pauta no Legislativo. Portanto, estamos diante de 
um problema que impede o funcionamento desse sistema.

Para que se tenha uma idéia, quando eu era Líder da Minoria, 
ficamos diante de um problema: a impossibilidade de julgar um 
Deputado que estava sendo julgado por questões éticas, porque a 
pauta estava trancada. E aleguei, por questão de ordem deferida 
pelo Presidente, que, se isso fosse verdade, nenhum Presiden-
te seria afastado, como foi afastado o Presidente Collor, porque 
trancaria a pauta de forma seqüencial para que seu processo não 
fosse julgado. Assim, o Presidente – que, se não me falha a me-
mória, era o Deputado João Paulo Cunha – tomou a decisão de 
considerar que, para esse tipo de julgamento, a pauta não estava 
trancada. Essa foi, portanto, uma decisão do Presidente a respei-
to daquela questão de ordem. 

Acho que esta Comissão tem uma importância muito grande, 
na medida em que uma parte da base do Governo entende que 
essa não é uma questão de governo e de oposição. E nós da Opo-
sição entendemos que não é uma questão de oposição. A medida 
provisória, nesse momento político brasileiro, é necessária. Va-
mos procurar caminhos. 

Ambas as exposições foram muito importantes e trouxeram con-
tribuições. Portanto, agradeço aos senhores a paciência. Saio daqui 
mais informado. Portanto, agradeço aos senhores a paciência. Saio 
daqui mais informado, para tentar um caminho, embora saiba que 
a crise é muito maior, como enfatizou o Ministro Gilmar Mendes. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Tem a 
palavra o Deputado Arnaldo Madeira, último inscrito.

O SR. DEPUTADO ARNALDO MADEIRA – Sr. Presidente, caros 
colegas Deputados, senhores expositores – e cumprimento am-
bos os expositores, pois fizeram belas exposições, que nos aju-
dam a refletir sobre o tema –, vou ser rápido, mas quero pontuar 
algumas coisas.

Na sessão de hoje completaremos quarenta e duas sessões com 
a pauta bloqueada por medida provisória. É o segundo maior perí-
odo de trancamento de pauta. Ela está trancada desde 6 de novem-
bro por medidas do Executivo. O período anterior em que houve 
um trancamento tão longo foi o período do Presidente João Pau-
lo Cunha, entre 24 de agosto de 2004 e 9 de dezembro de 2004. 
Portanto, restam-nos duas sessões para quebrarmos o recorde, para 
obtermos uma nova medalha por chegar às quarenta e quatro ses-
sões. Talvez hoje liberemos a pauta. Essas são as preocupações do 
Deputado José Carlos Aleluia. 

Não vou entrar nos detalhes apontados, mas quero insistir 
numa questão. O Ministro Gilmar Mendes disse muito bem que 
estamos claramente numa crise de processo decisório da Câmara 
dos Deputados. Vivemos uma contradição entre a exigência do 
mundo moderno de celeridade no processo decisório e o nosso 
processo extremamente lento de tomar decisões.

Pensava sobre isso esses dias, lembrei um episódio que acon-
teceu no Parlamento do Império, em 1885, portanto quatro anos 
antes da Proclamação da República. Um Deputado de sobrenome 
Manso foi assumir o mandato, adentrou o recinto da Câmara e 
lá se recusou a prestar o juramento, porque não queria declarar 
que era católico, que prestava honras ao Papa. Recusou-se a pres-
tar o juramento. Ele criou um impasse. Pediram-lhe que saísse do 
recinto, porque ele não podia tomar posse sem o juramento. Du-
rante 5 dias a Câmara dos Deputados ficou debatendo, e acabaram 
mudando o Regimento Interno. Mudaram-no em cinco dias, para 
permitir que ele tomasse posse sem aquele juramento, já que ele 
não podia ser obrigado a prestar um juramento que contrariava as 
suas convicções. Isso ocorreu em 1885, portanto muito longe do 
nosso atual sistema de comunicação, de informática, de Governo 
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eletrônico, etc. Portanto, acho que esse é o problema central, que 
obviamente não vamos decidir nesta Legislatura nem nesta Co-
missão. 

Há outra questão sobre a qual quero ponderar – o Aleluia de 
certa forma mencionou isso. Ouvi várias manifestações sobre a 
pauta do Congresso. Vivemos num sistema presidencialista. A 
pauta, basicamente, é do Executivo, com participação do Legisla-
tivo. Não existe possibilidade de haver uma pauta do Legislativo 
num país em que o sistema é presidencialista. Não conseguimos 
nos entender sequer sobre questões básicas que vêm do Execu-
tivo. Aliás, há o risco de acontecer o que acontece em várias 
Câmaras Municipais: faz-se acordo sobre pauta. Cada Vereador 
aprova um certo número de projetos, nas Câmaras Municipais e 
nas Assembléias Legislativas. Assim, aprovam-se as maiores bar-
baridades, porque ele tem o direito de apresentar a pauta, e aca-
bou. Acho que o nosso critério, na Câmara, no Congresso, tem 
que ser a prioridade da relevância do assunto para a Nação. 

Visivelmente, o que está acontecendo – aliás, pela edição de 
medidas provisórias vemos isto – é que o Governo está sem pau-
ta, não tem pauta. A edição de medidas provisórias mostra isso. 
É relevante para o Governo mudar a denominação do chefe da 
Secretaria de Relações Raciais. Então, em vez de ser Secretário, 
passa a ser Ministro, porque foi um Deputado para lá. Isso vira 
urgente e relevante. As questões relevantes do Governo, as que 
o Governo mandou para cá, tirando a reforma tributária, na ver-
dade não andam aqui: a Lei do Gás, a Lei da Regulamentação da 
concorrência, a Lei das Agências Reguladoras. O próprio Execu-
tivo não sabe bem para onde quer caminhar. 

Há, na verdade, uma paralisia. Não estou falando em parali-
sia do País, da economia. As coisas estão andando. A sociedade 
hoje tem uma dinâmica maior do que a possibilidade de ação do 
Governo. Aliás, acho que o novo que existe na sociedade brasi-
leira é a sua dinâmica, que extravasa a competência do Gover-
no e do Parlamento em atuar. A sociedade vai tocando, mas, 
do ponto de vista institucional, temos claramente dificuldades. 
Não conseguimos organizarnos institucionalmente. Não temos 
instituições sólidas, regras sólidas para fazer uma maioria. Nosso 
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sistema eleitoral precariza a formação de maioria. Como se go-
verna numa sociedade em que existe agilidade, se não se conse-
gue fazer maioria? A Maioria é feita posteriormente, num regime 
de coalizão. Há pesquisas e mais pesquisas mostrando quão caros 
são os sistemas de coalizão e como é difícil o processo decisório. 
E é nisso que estamos envolvidos.

Por outro lado, temos a seguinte concepção de minoria: “Sou 
Minoria, estou aqui em oposição ao Governo”. Mas é evidente 
que, numa sociedade democrática, o Parlamento dever ter regras 
que permitam também à maioria decidir. Não basta o processo de 
dizer que a Minoria tem o direito de obstruir. Na verdade, cons-
truímos uma instituição que dá mais direito às minorias para 
obstruir do que à maioria para governar. Essa é uma realidade. 

Vamos conseguir, neste Congresso, fazer uma discussão sobre 
esse tema, para aperfeiçoar os nossos mecanismos decisórios?

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Vocês aprenderam mal 
com a gente, não é, Deputado Sebastião Madeira?

O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO MADEIRA – Pois é, mas não foi 
por falta de meus avisos a vocês à época. 

Acho que há realmente uma crise da instituição. Ouvi várias 
idéias criativas, numéricas, etc. Acho que, para minorar o pro-
blema, o máximo que poderíamos fazer, na minha visão... Eu já 
disse que, na minha visão, houve um ganho em relação à siste-
mática anterior. Na sistemática anterior não se votava, passava-
se ao largo. Deixavase a decisão para o Congresso, o que era uma 
ficção. Nunca se fazia sessão do Congresso, como se continua 
não fazendo. Então, criamos essa sistemática para o Congresso 
decidir, a Câmara e o Senado decidirem. Assim, entramos num 
desvio, em que não se faz a Comissão e não se decide. Obstrui-se 
a pauta, o Presidente indica o Relator no dia da sessão, o Relator 
recebe os papéis e profere o voto, e assim estamos. Há uma crise 
no funcionamento da instituição.

Acho que podemos avançar no máximo sobre a regra de ad-
missibilidade, para pararem os abusos. O Ministro Gilmar Mendes 
tem razão nisso, como tem razão o Ministro Toffoli: o Executivo é 
uma máquina de pressão para fazer Medida Provisória. O Ministro 
Gilmar Mendes descreveu isso, uma máquina de pressão. Não se 
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trata apenas de um negócio maquiavélico da política, mas uma 
máquina de pressão para se editar medida provisória. À luz do que 
estou ouvindo aqui, acho que no máximo chegaremos a algo em 
matéria de admissibilidade, sob o risco de agravarmos as questões 
de governabilidade. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Obriga-
do, Deputado Sebastião Madeira. 

Para encerrar, vamos ouvir por 10 minutos o Ministro Toffoli 
e, em seguida, por 10 minutos, o Ministro Gilmar Mendes. 

O Ministro José Antonio Dias Toffoli tem a palavra.
O SR. MINISTRO JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI – Vou iniciar 

tentando responder a todos os Deputados, a partir da ordem de 
inscrição, com algumas observações que vou procurar fazer. 

O Deputado Flávio Dino e alguns outros Parlamentares apre-
sentam a proposta, que também o Ministro Gilmar Mendes 
expôs, da limitação do número de medidas provisórias. Colo-
co-me contra essa proposta e vou dizer o porquê. Não é por-
que faço parte de um Governo que está hoje na Situação. Vou 
procurar fazer todas as minhas análises, como fiz na exposição 
anterior, que foi toda no sentido institucional de longo prazo, 
evidentemente lendo a realidade do nosso dia-a-dia, a nossa 
realidade histórica e o acúmulo que temos sobre o tema. 

Ora, vamos supor o seguinte exercício: caso haja dez medidas 
provisórias por sessão legislativa, o que vai ocorrer? Poderia ser 
um ou cinco medidas provisórias. Se em setembro houver duas 
medidas provisórias, porque já se queimaram oito, o crédito es-
taria em duas medidas. Vai acumularse o quê? Matérias para se 
disciplinar numa única medida provisória. Vamos retomar aque-
la história da árvore de natal: uma medida provisória que tra-
ta de inúmeros temas. Muitos dirão: “Nesse caso, o Congresso 
Nacional coloca uma trava” – que está inclusive na PEC nº 511. 
Deixeme localizá-la.

O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO – Mas V.Exa. acha que 
há tantas matérias assim urgentes e relevantes?

O SR. MINISTRO JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI – Estou fa-
lando da realidade; não estou aqui julgando. A realidade é que 
medidas provisórias são editadas e tratam de matérias divergentes. 
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Se limitarmos o número e houver uma única medida provisória a 
ser editada e se esse processo de pressão, como foi observado, é de 
tal ordem que muitas vezes o Presidente da República – não estou 
falando do atual, refiro-me à instituição Presidência da República 
–, fica numa situação em que não tem como dizer não e transfere 
o problema a V.Exas., o que vai ocorrer? Quem vai dizer qual é a 
matéria principal daquela medida provisória? 

Na Proposta de Emenda à Constituição nº 511, o §13 diz: “Cada 
medida provisória tratará de um único objeto e não conterá ma-
téria estranha a este objeto ou a ele não vinculada por afinidade, 
pertinência ou conexão”. V.Exas. sabem muito bem que a maté-
ria pode tratar, por exemplo, de questão de ordem social: “Esta 
medida provisória trata da ordem social”. E poderá ser editada 
uma “medida provisória árvore de natal”, que vai tratar de várias 
questões, porque o universo da ordem social é enorme. Cito outro 
exemplo: “Vamos tratar da política econômica.” “Art. 1º da medi-
da provisória: ‘Esta medida provisória trata da política econômi-
ca’.” E edita-se uma medida provisória com 50 artigos. A limitação 
do número não resolve o problema; pelo contrário, cria mais pro-
blemas. Parto sempre da premissa de se evitar problema. 

Retomo outra premissa: tudo o que se coloca num texto cons-
titucional pode ser levado ao Judiciário, que é o guarda da Cons-
tituição, seja em primeira instância, seja em última instância, 
pelo controle direto? O que vai ocorrer? Toda medida provisória 
que tiver uma vírgula – e todas têm vírgula –, um ponto-e-vírgu-
la, um parágrafo único será objeto do seguinte questionamento: 
essa vírgula, esse ponto-e-vírgula ou esse parágrafo único é cons-
titucional ou inconstitucional, tratou ou não da matéria cons-
tante do art. 1º? Tudo isso será judicializado. 

Se colocarmos numa emenda constitucional que uma medida 
provisória só poderá tratar de uma única matéria, o Congresso 
Nacional transferirá ao Judiciário o poder de dizer do que tratou 
a medida provisória. Ora, limitar o número de medidas provisó-
rias pressupõe a trava da matéria. Ao se fixar o número a 1, 5 ou 
10 medidas provisórias por ano, será preciso colocar a trava – só 
pode tratar de uma única matéria. É evidente que isso não, resol-
verá o problema, porque se vai editar “medida provisória árvore 
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de natal”, seja o atual Governo, sejam os governos futuros, de 
qualquer partido. Árvores de natal têm um único tronco. Quem 
vai dizer se aquela bolinha é ou não enfeite daquela árvore de 
natal? Não será o Congresso Nacional, não serão V.Exas. Quem 
acabará dizendo isso será o Poder Judiciário, e com toda a dinâ-
mica! Como sabem V.Exas., o Congresso Nacional tem os seus 
problemas, assim como o Executivo, mas também o Judiciário 
tem problema decisório. São milhares de juízes decidindo causas. 
Demora muito chegar uma matéria ao Supremo Tribunal Federal 
e chegar-se a uma uniformização. Isso é Custo Brasil. Desculpem-
me repetir: quem vai dizer se a bolinha que está pendurada na 
árvore de natal de uma única medida provisória por ano é ou 
não parte daquele tronco? Não serão V.Exas., não será o Poder 
Executivo. Vamos transferir, mais uma vez, ao Poder Judiciário 
esse tema.

Portanto, eu me coloco de maneira muito forte contra a li-
mitação numérica. Ela não resolve o problema. Ela gerará mais 
problemas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Quero 
pedir aos Deputados que não interrompam o orador em hipótese 
alguma. Não é por problema de tempo, mas por outros dois mo-
tivos: primeiro, porque vamos ouvir os palestrantes; segundo, 
quem vai decidir o tema seremos nós.

Nós já tivemos um debate na semana passada e vamos ter outro 
na terça-feira. Na hora da votação, quem vai decidir seremos nós; 
não os palestrantes. Então, é importante ouvir a opinião deles. Fa-
remos um debate com calma, com tranqüilidade, e vamos decidir 
na Comissão. E ocorrerão outros debates se for necessário.

O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO – Sr. Presidente, será 
um debate, ou seja, o Parlamentar poderá contestar a argumen-
tação do Ministro?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Não. 
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO – Então, não é debate.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – É deba-

te porque V.Exa. teve tempo para se inscrever. Nós definimos a 
regra do jogo, que é: não é debate, é audiência pública. Se V.Exa. 
quiser, na próxima reunião, já que possui poderes para isso, pode 
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apresentar requerimento para fazermos um debate, solicitando a 
presença do Ministro. Se for aprovado, nós faremos.

O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO – Sr. Presidente, es-
tou perfeitamente atendido. Eu gostaria apenas de corrigir: não 
é debate.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Aceito 
a correção de V.Exa. Não vou abrir mais a palavra... Quero pedir 
ao Deputado João...

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Não pretendo debater, 
Sr. Presidente. Só perguntar ao ilustre Ministro por que ele não 
fez consideração sobre a outra proposta de limitação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Ele vai 
fazer.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Que não é por ano.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Quero 

pedir a todos os Deputados que, partir de agora, não interrom-
pam a exposição dos Srs. Ministros e não façam perguntas ou co-
mentários paralelos, porque teremos o debate depois. Não agora, 
como bem disse o Deputado Humberto Souto.

O SR. MINISTRO JOSÉ ANTÔNIO TOFFOLI – Como eu disse 
inicialmente, vou procurar responder a partir da ordem de ins-
crição e das minhas anotações, o que contemplará, em respostas 
anteriores, alguns questionamentos. Tentarei esgotar, então, to-
das as observações. 

Seguindo pela ordem, o primeiro a falar foi o Deputado Flávio 
Dino. Eu sou contrário à primeira proposta, a de limitar numeri-
camente a medida provisória, porque isso pressupõe uma trava 
em termos de matéria, e essa trava não impedirá que o Poder 
Executivo edite medidas provisórias com mais de uma matéria. 
Ele vai criar situações guarda-chuva, em que tentará apresen-
tar a justificativa de que, naquela medida provisória, existe um 
tronco único para aquelas várias questões tratadas. Ao fim, será 
transferida ao Poder Judiciário a tarefa de dizer se aquela medida 
provisória é ou não é inconstitucional, ou seja, mais uma vez 
vamos transferir ao Poder Judiciário o poder de decisão política e 
não exclusivamente o de interpretar e aplicar as leis.
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Estou aqui fazendo um exercício institucional, sem ter, por-
tanto, mandato para falar em nome do Governo. Falo em nome 
da discussão, do que eu penso em razão da experiência de vida 
e profissão que tenho sobre o tema. Quero deixar bem claro que 
não estou falando ou assumindo compromisso em nome do Go-
verno. É para a discussão do tema que fomos chamados e é nesse 
sentido que vou fazer uma observação.

Considerando as várias ponderações, mas duas principais, na 
ordem, a segunda proposta do Deputado Flávio Dino apresenta 
uma alternância entre proposições do Poder Executivo e do Po-
der Legislativo, com a observação feita pelo Deputado Gerson 
Peres de criar a sistemática de trancamento de pauta, sim, mas 
para pauta extraordinária, o que não seria um trancamento, mas 
uma obrigatoriedade. Seria o inverso. 

Se formos levar para a questão jurídica, era aquele famoso 
agravo de instrumento com efeito suspensivo, que na verdade 
não era suspensivo, Deputado Gerson Peres. Era efeito ativo, mas 
se falava de efeito suspensivo. Então, seria uma sessão extraordi-
nária obrigatória.

Hoje, qual é a sistemática? Já aproveito para responder ao De-
putado Bruno Araújo, apresentando uma proposta objetiva, mas 
volto a dizer: não estou aqui como representante do Governo, 
ou como representante do Presidente Lula para fazer essa pro-
posta. Façoa aqui em colaboração aos debates e sob a ótica do 
meu pensamento individual. 

Entendo que a segunda proposta do Deputado Flávio Dino 
poderia ser compatibilizada pela Comissão, pelo ilustre Relator, 
com a proposta do Deputado Gerson Peres. Chegados os últimos 
45 dias... Isso também está aliado ao que disse o Deputado Arnal-
do Madeira, que o trancamento de pauta em si não é um proble-
ma, foi um avanço da Emenda nº 32, porque obrigou a votar. Eu 
já havia abordado esse ponto inicialmente na minha exposição. 

Por que não se cria uma sistemática de, chegados os últimos 
45 dias, o que até então não tranca a pauta, obrigar a ter sessão 
extraordinária para se votar a medida provisória e se deliberar so-
bre ela? Hoje o que se tem? O trancamento de pauta não garante 
ao Executivo a aprovação da medida provisória. O trancamento 
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não garante ao Poder Executivo que o Congresso Nacional irá 
deliberar. Ele é um instrumento para tentar impor uma delibera-
ção ao Congresso Nacional  por parte da Constituição para que 
aquele tema não fique sem deliberação. E, numa sessão ordiná-
ria, poderá não vir a ser deliberado.

Pensar um mecanismo que obrigue a que haja sessão extra-
ordinária para deliberação pode ser uma alternativa que compa-
tibilize, sim, Deputado Gerson Peres, a preocupação inicial do 
Deputado Flávio Dino, de alternância entre a proposição do Exe-
cutivo e a do Legislativo.

Poder-se-ia pensar uma situação em que, ao chegar determina-
do momento do prazo da tramitação, a Câmara dos Deputados e 
o Senado Federal terão obrigatoriamente que se reunir em sessão 
extraordinária e quem tiver maioria vence, ou se a minoria, com os 
instrumentos vigentes, conseguir impedir a votação, impedirá. Isso 
já pode ocorrer hoje. Esse não é o problema essencial e principal 
que estamos enfrentando. Resolveríamos a necessidade de que o 
Congresso Nacional pare para deliberar sobre aquela matéria. Foi o 
que tentou a Emenda nº 32 e que acabou criando a sistemática de 
sessão extraordinária – para isso, talvez, seja uma solução. Com isso, 
talvez consigamos compatibilizar a  alternância de deliberações.

Não tenho aqui um texto formulado. Isso faz parte das refle-
xões que tivemos aqui com os debates.

Respondendo ao Deputado Flávio Dino de maneira objetiva, 
a primeira proposta, sou contra; a segunda, acho bastante inte-
ressante, compatibilizada com um momento exclusivo para vo-
tação da matéria do Executivo.

O Deputado João Almeida lembrou muito bem que já existe 
um sistema de trava originário da Constituição de 1988, projeto 
de lei com urgência constitucional, que trava a pauta do Con-
gresso Nacional.

Ora, foi daí que a Emenda nº 32 trouxe a premissa de obrigar 
o Congresso Nacional a deliberar com trancamento de pauta. 
Então, já há trava constitucional. É tentar aliar esses mecanismos 
de tal sorte que se tenha um momento para se decidir sobre a 
medida provisória. Aliás, é até curioso que uma medida provi-
sória, na forma original da Constituição de 1988, não obrigasse 
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o Congresso Nacional a parar para deliberar e um projeto de lei, 
sim, porque a trava para o projeto de lei vem desde a Consti-
tuição, originariamente. É natural que se tenha um sistema que 
imponha ao Congresso Nacional deliberar sobre uma lei vigente, 
que é a medida provisória, se existe essa trava para um projeto de 
lei que não é sequer lei vigente.

Embora haja toda uma questão política, que são os problemas 
do sistema eleitoral, não é esta Comissão que vai resolvê-los. Ela 
tem objetivo próprio e específico, que é solucionar o problema 
da subtração da capacidade do Congresso Nacional, da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, de ter e gerir uma pauta 
própria. E isso pode, talvez, ser compatibilizado, como eu disse, 
com a segunda proposta do Deputado Flávio Dino e com as ob-
servações feitas por outros Deputados, entre as quais destaco a 
do Deputado Gerson Peres.

O Deputado José Genoíno reafirmou que o Congresso Nacio-
nal tem que ter domínio sobre a sua pauta e propõe que não 
haja o trancamento. Só a deliberação por maioria absoluta viria 
trancar a pauta. 

Ora, da proposta que V.Exa. faz também ouso discordar, por-
que criar – volto à minha premissa – um momento para se ter 
uma votação anterior à medida provisória é criar uma preliminar. 
É aquela questão em que se passam dias, horas, muito tempo para 
discutir a preliminar, e não se enfrenta o mérito. Se tivermos a 
sistemática de que não há trancamento de pauta, mas a Consti-
tuição prevê que a maioria poderá criá-lo, teremos um novo mo-
mento de deliberação, que hoje, em tese, não existe, ou seja, mais 
um momento de discussão que não enfrenta o mérito, o centro da 
proposição: essa medida provisória deve ou não deve ser aprova-
da? O Governo tem ou não tem maioria para aprová-la? 

Então, também entendo que essa proposta do Deputado José 
Genoíno não seria solução para o problema que hoje existe e 
criaria mais um momento burocrático de deliberação.

A questão de a medida provisória não votada em 120 dias 
virar projeto de lei é menor, até porque, se não aprovada, o Exe-
cutivo pode encaminhar projeto de lei, e muitas vezes o faz. 
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Não vejo problema nessa proposta feita pelo Deputado José 
Genoíno e por outros Parlamentares através de emendas. Verifi-
quei que existem várias emendas que prevêem isso. Pode ser aca-
tada a transformação da medida provisória em projeto de lei.

O Deputado Vicente Arruda faz proposta, em princípio, até in-
teressante, porque retoma a idéia da possibilidade de reedição. O 
que diz a proposta de V.Exa., se entendi bem: a Câmara só delibe-
raria sobre a admissibilidade, e depois a medida provisória valeria 
até que o Congresso deliberasse sobre ela. É bastante prático, mas 
traria a situação de esta Comissão passar a ter poder muito gran-
de sobre o Plenário, porque V.Exa. estabeleceu a possibilidade do 
recurso. A Comissão diria se a medida provisória passa a ser quase 
uma lei com prazo indeterminado. Ora, toda lei...

O SR. MINISTRO JOSÉ ANTÔNIO TOFFOLI – Poderia haver o 
recurso.

O SR. MINISTRO JOSÉ ANTÔNIO TOFFOLI – Mas qual é a 
minha observação sobre a proposta de V.Exa.? É que toda lei já 
aprovada, mesmo que oriunda do Parlamento, pode ser alterada 
a qualquer instante. Então, se for estabelecido que o Parlamen-
to delibera única e exclusivamente sobre a admissibilidade, isso 
subtrai também o poder de V.Exas. de enfrentar o mérito da pro-
posição. Não se enfrentará o mérito, não se terá juízo de valor na 
deliberação sobre se a medida provisória é ou não é necessária ou 
útil ao País, mas sim sobre se ela é urgente ou relevante.

O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA – Sr. Presidente, tenho 
que explicar a minha proposta, porque ele não entendeu. Anali-
sado o pressuposto, a medida provisória passaria a ser examina-
da pelo Congresso no seu mérito.

O SR. MINISTRO JOSÉ ANTÔNIO TOFFOLI – Mas sem prazo 
de validade.

O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA – Podia ser sem prazo 
de validade ou se poderia fixar um prazo. Mas ela seria observada 
só na questão do conteúdo, da substância.

O SR. MINISTRO JOSÉ ANTÔNIO TOFFOLI – Bom, em con-
clusão, eu também não vejo nessa proposta a melhor solução 
para o problema a ser enfrentado, se bem que, do ponto de vista 
prático, ela seja bastante interessante. Se eu fosse falar do ponto 
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de vista governista, vamos dizer assim, de quem está no Governo 
hoje, seria a melhor proposta que ouvi nesta manhã. Mas, evi-
dentemente, estamos aqui fazendo reflexões sob outra ótica.

O Deputado Dr. Ubiali fez a observação de que o trancamen-
to de pauta não é problema, de que o número excessivo, sim, e 
tendeu a concordar com a limitação desse número.

Respondo a V.Exa. no mesmo sentido em que respondi à pro-
posta do Deputado Flávio Dino.

O Deputado João Almeida lembrou a questão do projeto de lei 
com urgência constitucional, que tranca a pauta, a urgência urgen-
tíssima. Permitam-me partir da observação feita por S.Exa. para fa-
lar sobre a crise decisória. O Congresso Nacional já aprovou projeto 
de lei em um dia. Aprova aqui, vai ao Senado, aprova lá e vai para 
sanção. Deputado, V.Exa. lembrou muito bem: quando há vontade 
política – aquela famosa frase que o Deputado Gerson Peres me 
ajudou a lembrar –, ela resolve o problema. Então, essa questão do 
poder decisório é fundamental. Poderíamos falar aqui milhares de 
horas, e não é esse o objetivo. Porém, eu queria destacar que foi 
muito importante a observação de S.Exa. para as nossas reflexões.

Há outro dado que eu gostaria de mencionar, também res-
pondendo ao Deputado Humberto Souto. 

Pedi um levantamento à Secretaria Parlamentar da Presidên-
cia da República: desde a Emenda nº 32 até hoje, ou seja, desde 
setembro de 2001, quando passou a vigorar, tivemos 17 projetos 
de lei que, seja o Presidente Fernando Henrique, seja o Presiden-
te Lula, encaminharam ao Congresso Nacional. Após um tempo, 
o Congresso Nacional não havia deliberado sobre o assunto. O 
Presidente encaminhou a mensagem de retirada do projeto de lei 
e editou medida provisória. Esse é um tema relativo ao processo 
decisório, que também o Ministro Gilmar Mendes abordou.

O Presidente tem um prazo de validade, pois ele tem um 
mandato. V.Exas possuem mandato, mas quem está no Poder 
Executivo tem uma política a implementar. Ele encaminha um 
projeto de lei, o Congresso não decide, ele retira esse projeto de 
lei e edita medida provisória. 

V. Exas. hão de convir que o Presidente da República já chegou 
a encaminhar o projeto de lei de aumento do salário mínimo com 
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bastante antecedência, e a Câmara e o Senado não o votaram. 
Quando chegou o momento histórico de se fazer o aumento do 
salário mínimo, S. Exa. teve que editar uma medida provisória e 
retirar o projeto de lei. Vejam que não estou falando de tema dos 
mais polêmicos, mas sobre a deliberação do aumento do salário 
mínimo. Foi encaminhado o projeto de lei, e o próprio Congresso 
Nacional se subtraiu do poder de deliberar sobre ele. O momento 
oportuno acabou passando, o Presidente da República teve que re-
tirar o projeto de lei e editar medida provisória. E se não tivéssemos 
o instrumento da medida provisória? Como ficariam os trabalha-
dores brasileiros que dependem do salário mínimo? Ficariam sem 
correção? Então, essa questão da crise decisória do Parlamento é 
realmente bastante ampla e merece maiores reflexões. 

Vou adiante para concluir. Deixem-me apenas fazer uma revi-
são: sobre as observações do Deputado Gerson Peres já falei, do De-
putado Bruno Araújo, também. Os Deputados José Carlos Aleluia e 
Arnaldo Madeira fizeram questionamentos de ordem genérica. 

Eu não posso aqui concordar, evidentemente, em nome do 
Poder Executivo, com as observações de que o Executivo não 
tem uma pauta para o País. O Poder Executivo tem uma pauta 
para o País e, talvez, as 42 sessões de trancamento mostrem isso. 
Não vou entrar aqui na polêmica de discutir se a Oposição tem 
pauta para o País ou não, porque não é a política a minha ativi-
dade. Fico em uma instituição técnica, então, paro por aqui, mas 
faço o registro de que não posso concordar com o argumento de 
que o Poder Executivo não tenha uma pauta para o País. 

O SR. MINISTRO JOSÉ ANTÔNIO TOFFOLI – Peço desculpas 
ao Presidente da Mesa, ao Ministro Gilmar, pois falei um pouco 
mais que o tempo previsto .

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Srs. De-
putados, vou passar a palavra ao Ministro Gilmar Mendes e, em 
seguida, encerrar esta reunião. Excelente a audiência pública, 
mas ela acabou durando 1 hora a mais do que o programado, e o 
Ministro Gilmar tem sessão agora no Supremo.

Quanto à fala do Ministro Toffoli, restaram algumas questões, 
que pode depois encaminhar. Na próxima terça-feira, vamos ter 
um debate aqui.
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Com a palavra o Ministro Gilmar Mendes.
O SR. GILMAR MENDES – Sras. e Srs. Parlamentares, em rela-

ção a essas questões, vou-me permitir passar à vol d’oiseau sobre 
os diversos temas, sem fazer menções especificamente às várias 
propostas, uma vez que já foram destacadas.

Na verdade, estamos aqui a discutir um tema que é tópico e 
relevante. Há um consenso básico quanto a esse quadro de crise, 
mas, como tive oportunidade de realçar quando da exposição, 
tratase de uma matéria muito mais profunda, que deita raízes 
sobre o modelo representativo. Por isso já se falou da reforma 
eleitoral e tudo mais. É claro que não vamos resolver isso aqui, 
até porque envolve outras considerações, até de índole de cultu-
ra constitucional, um tema muito mais profundo. Cabe-nos real-
mente refletir sobre esse modelo, e o desafio que se nos impõe é 
tanto quanto possível pensar uma fórmula com que, atendendo 
as várias demandas postas, reflitase sobre esse processo.

O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já poderia ter sido 
mais analítico nessa discussão da urgência, como foi dito aqui pelo 
Deputado Humberto Souto. Tenho a impressão, todavia, de que o 
Tribunal, ao contrário até do que se diz em relação a muitos temas, 
tem praticado uma autocontenção, um selfrestraint, porque enten-
de que realmente esse é um espaço da deliberação política.

Vejam os senhores – respondo genericamente a essas consi-
derações –, o Tribunal é criticado por intervir excessivamente 
na vida política ou por não intervir na vida política? Então, de-
pende da perspectiva. Em mandado de injunção, cobrava-se do 
Tribunal a legislação; quando o Tribunal começa a fazer essa re-
gulação, é criticado por fazê-lo. E assim em várias searas.

Quanto a essa matéria, há esse conceito, de que tenho falado, 
de urgência política, de como realmente matizar tais situações. 
Sabemos todos, em razão da crise do processo decisório, quantas 
vezes os impasses no Congresso foram resolvidos com a edição 
de medida provisória. Vou lembrar de um caso só, mas poderia 
citar vários: Lei de Anistia. Por que sair por medida provisória? 
Um tema que, a rigor, deveria produzir consenso, e não produziu. 
Poderia mencionar muitos. Outros há que precisamos lembrar.
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No que diz respeito a essa questão da urgência, do projeto de 
urgência, há também outro obstáculo: o Supremo Tribunal Fede-
ral consagrou que – acórdão da relatoria do Ministro Pertence diz 
exatamente isso –, se o projeto já dorme no Congresso Nacional 
por um tempo exagerado, há de se cogitar de urgência para o fim 
de editar a medida provisória. E quantas vezes – essa é da minha 
experiência própria, não ignoro – praticamos conscientemente, 
no Governo Fernando Henrique, o encaminhamento dos pro-
jetos de lei com o pedido de urgência. E o que acontecia? Pedi-
do de retirada da urgência, por conta do trancamento de pauta, 
quando estávamos a falar de projeto de lei, tão somente de pro-
jeto de lei. Diziase: “Ah, está havendo trancamento de pauta, e 
por isso vamos caminhar para a solução da medida provisória”, 
porque a medida provisória poderia ser reeditada, naquela linha 
continuada, sem trancamento de pauta.

Portanto estamos a falar, às vezes, de soluções que se anulam, 
só para que resgatemos e rememoremos todo esse fenômeno. 
De modo que realmente não excluo a necessidade de tentarmos 
encontrar esse ovo de colombo, uma fórmula que – não que vá 
resolver isso por si só – obrigue a resgatar o processo decisório, 
seja a fixação de um número que obrigue o Executivo a refletir 
– “ah, eu estou me descapitalizando, estou gastando capital” –, 
seja um modelo de admissibilidade, que sabemos difícil.

Por quê? Não vou ensinar padrenosso a vigário. Os senhores sa-
bem da questão melhor do que todos nós. “Vamos formar uma co-
missão.” Há o problema da funcionalidade dessa comissão; depois, 
da representatividade dessa comissão. Quem é que lá vai estar? 
Uma comissão anual, se for o caso. Estou fazendo essa abordagem 
tendo em vista as várias considerações. Os senhores é que definem, 
mas certamente essa comissão se torna mais importante do que o 
próprio Plenário. Não preciso fazer essas referências aos senhores.

Uma admissibilidade estrita leva a esses impasses aqui já ve-
rificados. Há possibilidade da obstrução parlamentar de todas as 
discussões. O próprio projeto – o Ministro Toffoli apontou bem – é 
susceptível de uma série de manipulações nesse sentido contra a 
eficácia da medida provisória.
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O que estamos aqui a buscar é uma fórmula que de uma manei-
ra ou outra resolva alguns desses impasses técnicos que estão a se 
ocorrer e que de algum modo contribua sobre esse modelo geral. 
Claro, não vamos resolver aqui a crise de representatividade. Longe 
de nós solucionar o problema desse presidencialismo de coalizão. 
Uma parte da crise decisória – já sabemos – ocorre exatamente por-
que o Governo não tem a maioria que pensa ter. Há um apoio de 
caráter espiritual, vamos dizer assim. Falando sinceramente.

O SR. GILMAR MENDES – Não, às vezes espiritual no senti-
do de que eu estou apoiando em princípio essa proposta, mas é 
preciso que a detalhemos. Logo, não se vota a medida. A partir 
daí, temos os impasses decisórios que já constatamos. Claro, isso 
tudo nesse contexto.

Entendo, na linha bíblica, que a casa do Pai tem muitas mora-
das e que também o caminho para a casa do Pai é variado. Então, 
é claro que não há uma fórmula pronta para dirimir esses imbró-
glios. Nesse sentido, acho que o debate tem que estar aberto. Ago-
ra, o objetivo, que deve ser realmente comum, é o de garantir a 
funcionalidade do Congresso, assegurar essa representatividade.

Aqui ou acolá, vamos fazer erros, quem já lidou com emenda 
constitucional sabe disso. Quantas gafes demos em matéria, por 
exemplo, de teto. Imaginamos, por exemplo, que aquela iniciati-
va quadripartite ia levar a uma solução quanto ao teto. Resultou 
em nada. Até hoje é um tema bastante polêmico e difícil. O De-
putado há de lembrar quantas emendas tivemos sobre esse tema. 
E assim por diante. Num texto analítico vamos estar a fazer ine-
vitavelmente esse experimentalismo. Creio que pelo menos há 
um consenso básico.

Terminamos com aquele mote do modernismo, se a gente 
não sabe o que quer, pelo menos sabe o que não quer. E é isso 
que está posto aqui.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Agrade-

ço a presença de todos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente reunião, 

antes convocando reunião para a próxima terça-feira, dia 18 de 
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março, às 10h, no Plenário 5, para dar continuidade aos debates 
em torno da PEC nº 511A, de 2006.

Informo que estamos realizando debate todas as terças-feiras, 
às 10h. Reitero que é importante a presença de todos.

Está encerrada a reunião.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Decla-
ro abertos os trabalhos da décima reunião da Comissão Especial 
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 511A, de 2006, que dispõe sobre a tramitação de medidas 
provisórias.

Encontram-se sobre as bancadas cópias da ata da nona reu-
nião. Consulto o Plenário se há necessidade de sua leitura. 

O SR. DEPUTADO WOLNEY QUEIROZ – Sr. Presidente, peço 
dispensa da leitura da ata.

Está dispensada a leitura da ata, a pedido do Deputado Wol-
ney Queiroz.

Em discussão. 
Não havendo oradores inscritos, em votação.
Os Deputados que a provam permaneçam como se encontram. 
Aprovada a ata.
Aprovada a ata, não o relatório.
Darei 5 minutos para os Deputados chegarem, porque o 

Deputado Leonardo Picciani vai ter seu tempo de Relator para 
réplica. Vou esperar 5 minutos para que os Deputados che-
guem e depois vamos iniciar a reunião.

Está suspensa a reunião por 5 minutos. Peço aos Deputados 
que não se retirem porque, em 5 minutos, o Relator vai come-
çar a falar.

Reunião de deliberação do 
Parecer do Relator
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Suspendi 
a reunião por 5 minutos para aguardar a chegada dos Deputados.

Quero convidar o Relator, Deputado Leonardo Picciani, para 
fazer parte da Mesa.

Srs. Deputados, vou seguir, salvo decisão contrária do Presi-
dente da Câmara, que nos dá a imensa satisfação de estar presen-
te a esta reunião, estritamente o Regimento Interno: vamos ter 
agora a réplica do Relator; vamos ter duas inscrições contrárias 
ao relatório e duas favoráveis; vamos votar o relatório...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Um mi-
nuto, Deputado José Genoíno.

Depois de votado o relatório, depois de concluídos os traba-
lhos, eu não  encerrarei a reunião, vou abrir a palavra, com o 
compromisso do Relator e meu de ficarmos até o final e ouvir-
mos todos os Deputados.

Não será permitida nenhuma fala que não esteja de acordo 
com o Regimento Interno, a não ser para duas questões de or-
dem, a primeira pedida pelo Deputado José Genoíno.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, não é 
questão de ordem. Estou me inscrevendo para encaminhar fa-
voravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Depu-
tado José Genoíno, as inscrições já estão sobre a mesa. Já tem 
uma inscrição favorável, a do Deputado Flávio Dino, e agora 
uma de V.Exa., que também falará favoravelmente á matéria. 

Para esclarecer para os Deputados, o que diz o Regimento Inter-
no? O Relator fala, para réplica, por 20 minutos. Depois da réplica 
do Relator, vamos ter uma fala contra, uma a favor, uma contra, 
uma a favor. Depois, estará aberta a palavra para orientação de ban-
cada. Os Líderes vão poder falar a qualquer momento. É o que diz 
o Regimento Interno. Fora disso, não vamos conceder a palavra a 
ninguém. Depois de concluída a votação, eu não vou encerrar a 
reunião, vamos ouvir a manifestação pessoal de cada Deputado.

Vou conceder a palavra, naturalmente, em primeiro lugar, 
para o Deputado Arlindo Chinaglia, Presidente da Câmara dos 
Deputados, que não obedece a essa regra regimental. Como aqui 
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todos temos juízo... Estou brincando. É uma honra para a Co-
missão o Presidente desta Casa estar presente a este debate.

Tem a palavra o Presidente para falar pelo tempo que quiser. 
Espero que S.Exa. não queira obstruir os trabalhos e fale o dia 
todo, porque aí teremos de encerrar a reunião. 

Deputado Arlindo Chinaglia.
O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (Depu-

tado Arlindo Chinaglia) – Eu fiz questão... Primeiro, bom dia a 
todos os presentes.

Quero cumprimentar o Presidente da Comissão, Deputado 
Cândido Vaccarezza, o Relator, Deputado Picciani, enfim, cumpri-
mentar todos os componentes desta Comissão Especial. Fiz ques-
tão de passar aqui para registrar os meus cumprimentos a toda 
Comissão pelo  esforço, pela dedicação e, em menos grau, pela 
polêmica, porque foi extremamente difícil chegar onde  consegui-
mos. Falo nós porque, com a participação ativa da Comissão, de 
vários Líderes, nós fizemos, eu diria, inúmeras reuniões – não sei 
a quantas chegam. Quero saudar, acima de tudo, pelo espírito de 
perseverança e ao mesmo tempo de negociação, todos os Parla-
mentares e, por conseqüência, todas as bancadas. Sei que o acordo 
produzido não atende individualmente talvez a nenhum de nós. 

Temos aqui desde aqueles que propugnam a extinção da medi-
da provisória até aqueles que defendiam mudanças numa escala 
inferior. Mas creio que a maturidade demonstrada pela Câmara 
dos Deputados, por meio desta Comissão e de todos que parti-
cipam desse esforço conjunto, seguramente merece um registro 
positivo para a história da Câmara dos Deputados. 

Creio também que nosso esforço de nos aproximarmos cons-
cientemente do Senado Federal fez com que inclusive determi-
nadas bancadas, espero que todas, tenham trabalhado de for-
ma articulada com as bancadas do Senado. Nossa intenção se 
mantém e se manteve durante todo esse período. Quando muita 
gente vaticinava que era impossível, nós continuamos traba-
lhando. Conseguimos o acordo, e apenas dois pontos, também 
por acordo, serão eventualmente debatidos em plenário. Digo 
eventualmente porque vamos trabalhar por acordo nesses dois 
pontos. Isso não exclui o debate, eu falei eventualmente. Então, 
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votada em plenário, compõe os nossos objetivos também fazer 
essa unidade com o Senado, para que aquela Casa aprove aqui-
lo que, por meio da Comissão e desse esforço todo, finalmente 
conseguimos produzir. 

Além de cumprimentá-los, agradeço, em nome de toda a Câ-
mara, a todos os senhores o empenho e a dedicação. A Câmara dos 
Deputados passa a dever a esta Comissão pelo esforço, pela capa-
cidade intelectual na negociação e pela tolerância. Como conse-
qüência imediata desse esforço, conseguimos também desobstruir 
a pauta na Câmara dos Deputados. Ainda que, como sempre, a 
interpretação seja livre, às vezes, ela tem o viés de uma certa ar-
rogância, uma tentativa permanente de colocar a população con-
tra a Câmara. Quero informar aqui à parte da imprensa que não 
foi uma escolha votar apenas duas medidas provisórias ou três 
por semana. Isso também foi fruto de acordo. Porque, quando há 
obstrução, votar uma medida provisória leva de 7 a 9 horas, usu-
almente, e nós então conseguimos manter o diálogo. A obstrução 
existia na forma de acordo, ela se consubstanciava estabelecendo-
se um número de medidas provisórias a serem votadas. 

Quero dizer para a Comissão, para os Líderes aqui presentes, 
para os Líderes que porventura não podem estar aqui que essa é 
uma conquista coletiva.  Sinto-me hoje especialmente alegre por 
esta conquista da Câmara dos Deputados. É uma conquista do 
Parlamento brasileiro. Ousaria dizer que é um momento históri-
co construído com o suor de todos aqui presentes.

Um abraço. Parabéns a todos.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO  

– Como Líder, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Vou só re-

lembrar aos Deputados o rito que vamos seguir. Para o processo de 
votação, vamos seguir, absolutamente,  o Regimento. Sei que todos 
os Deputados  querem falar, e nós não encerraremos os trabalhos 
depois da votação. Eu e o Deputado Picciani ficaremos até o final, e 
concederei a palavra a todos os Deputados  depois da votação.

Qual é o rito? Temos quatro inscrições, com dois para falar 
contra e dois a favor. Temos o tempo do Relator de  20 minutos 
para fazer a réplica. Os Líderes falarão a qualquer momento,  de-
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pois de inscritos e por tempo determinado. Naturalmente, como 
o Presidente Arlindo dá um tempo mais frouxo para o Líder, va-
mos seguir a orientação do Presidente da Casa. Por fim, haverá 
tempo também para orientação de bancada.

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (Deputado 
Arlindo Chinaglia) – Só uma observação. Eu não dou tempo mais 
frouxo. É que quando eu cultivo com apenas 1 minuto um Líder 
que está em obstrução, eu estou jogando para que este líder nos aju-
de a construir a saída, que foi o que ocorreu. Imagina se eu tivesse  
tido atitudes drásticas na Comissão,  jamais teríamos acordo. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO  
– Sr. Presidente, como Líder eu  peço a palavra e quero aproveitar 
a presença...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Deputado 
Antonio Carlos Magalhães Neto, por 6 minutos para falar como 
Líder. Naturalmente que os 6 minutos da Presidência da Casa.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Eu agradeço. 

Srs. Presidentes, Presidente da Câmara, Deputado Arlindo Chi-
naglia, Presidente da Comissão, Deputado Cândido Vaccarezza, 
nobre Relator, Deputado Leonardo Picciani, meus  caros colegas 
Parlamentares membros desta Comissão, quero registrar que, na 
minha opinião,  este é um momento histórico para a Câmara dos 
Deputados. Afinal de contas, demorou, suamos a camisa, houve 
momentos em que distanciamos as nossas convicções, mas, graças 
a Deus, tudo ocorreu para que, no final, pudéssemos aproximar os 
entendimentos partidários, uma grande construção, em que não é 
o Governo quem vai ganhar, não é a Oposição quem vai ganhar, 
não é o partido A, B ou C quem vai  ganhar. Quem vai ganhar é 
a Câmara dos Deputados do Brasil, aqui muito bem representa-
da pelo Presidente Arlindo Chinaglia, a quem quero prestar uma 
justa homenagem, porque, sem a vontade política do Presidente 
da Câmara, não teríamos chegado aonde chegamos. Sem a deter-
minação do Presidente de  garantir a instalação desta Comissão 
e, sobretudo, de ser o juiz, o mediador de todos os diálogos que 
ocorreram  ao lado de V.Exa.,  Deputado Vaccarezza, a quem eu 
também quero prestar a minha homenagem, e ao lado do Relator, 
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Deputado Picciani, que demonstrou capacidade de mediação, de 
interlocução e que foi capaz de ceder  até algumas posições que, 
no começo, ele defendia de forma bem enfática, mas  com o obje-
tivo de alcançar  aquilo que é desejo de todos nós, que é um texto 
que se aproxime do melhor para a Câmara dos Deputados. 

Há algo importante que precisa ser frisado. Esse texto que vai 
ser apreciado, votado e aprovado, espero eu que à unanimidade 
por esta Comissão, ele quase que, na sua inteireza, espero eu, 
será também discutido e aprovado pelo Plenário da Câmara dos 
Deputados. Porque qual é o entendimento que nós construímos? 
Que, exceto o tratamento dado à matéria orçamentária – porque 
de fato nesta matéria ainda não houve acordo,  ainda não houve 
entendimento –, exceto a disciplina dos créditos, iremos preser-
var tudo que está escrito pelo Relator e que será aprovado por 
esta Comissão lá no plenário da Câmara dos Deputados. 

Para mim, esta é a grande vitória. Por quê? Não temos apenas 
a convicção de que o Presidente Arlindo, pela palavra que deu, 
irá pautar esse projeto e garantir a sua votação. Nossa convicção 
vai para além disso. Vai  para a certeza de que nós iremos aprovar 
esse texto no plenário da Câmara dos Deputados. E foi isso que 
sempre a Oposição quis, foi  por isso que nós, Presidente Arlindo, 
em determinado momento, tivemos de endurecer o jogo. V.Exa. 
sabe, porém, que até nos momentos em que nós endurecemos o 
jogo nunca houve quebra de diálogo, nunca houve quebra das 
conversas. Ao contrário. Se de um lado endurecíamos, do outro, 
demonstrávamos a capacidade imediata de sentar para conver-
sar, para buscar o caminho da superação dos conflitos.

Acho que isso engrandecerá também a posição dos partidos 
políticos, porque aqui nós estamos pensando no Brasil, agora, 
com o levantamento da obstrução que ocorrerá a partir de hoje, 
porque o Democratas se sente contemplado com esse acordo e 
fará sua parte. E vai, Sr. Presidente, procurar construir um pro-
cesso ágil de exame dos itens que trancam a pauta na Câmara 
dos Deputados, para que nós possamos, se Deus quiser ainda em 
maio, votar essa PEC lá no plenário, e não apenas ela.

 Vamos, a partir de agora, iniciar – Sr. Presidente, espe-
ro que V.Exa. seja o mediador dessa construção – um momento 
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novo. Qual é esse momento novo? Caberá às lideranças partidá-
rias encontrar um entendimento para que uma pauta comum 
seja oferecida à Câmara dos Deputados e para que, nos meses 
de maio e junho, possamos legislar sobre projetos que tramitam 
nesta Casa que interessam ao País e que aguardam a deliberação 
da Câmara dos Deputados para atender a demandas nacionais 
importantes. E quero aqui citar o nome do Líder do PSDB, Depu-
tado José Aníbal, que já apresentou uma pauta a V.Exa. que tem 
um destaque importante para os projetos de segurança pública.

Nós, do Democratas, queremos dar destaque relevante a dois 
itens. Um deles é a votação da Emenda nº 29, que vai garantir o 
incremento de mais de 20 bilhões de reais para a saúde pública 
brasileira, projeto votado por acordo e à unanimidade no Sena-
do Federal.

Queremos também, Sr. Presidente, fazer um esforço para ga-
rantir a votação do projeto que dá uma nova sistemática à recu-
peração das perdas dos aposentados e dos pensionistas. Ou seja, 
a correção dos benefícios para os aposentados e pensionistas pre-
cisa estar equiparada ao índice que nós mesmos demos aqui para 
o salário mínimo e que o Senado Federal garantiu. Trata-se de 
projeto de autoria do PT. Queremos votar esse projeto na pauta 
destrancada da Câmara dos Deputados, mas tudo isso com diálo-
go, com construção coletiva e mediados por V.Exa. 

Ao final, Sr. Presidente, Deputado Cândido Vaccarezza, quero 
aqui fazer uma justa homenagem aos dois membros do Demo-
cratas nesta Comissão: Deputado José Carlos Aleluia, exLíder da 
nossa bancada, homem público de larga experiência, Parlamen-
tar de espírito público que fez um trabalho importante de repre-
sentação do nosso partido na Comissão, e ao meu querido ami-
go, professor de todos nós, mestre do Democratas – é engraçado, 
porque é um mestre que, com o passar do tempo, cada vez fica 
mais disposto e mais animado para dar sua contribuição –, hoje 
uma das peças fundamentais para o trabalho qualificado que o 
meu partido realiza na Câmara dos Deputados. Sem sua presença 
nesta Comissão, não teríamos chegado ao entendimento a que 
chegamos. Refiro-me ao nobre Deputado Roberto Magalhães, 
por quem tenho admiração, respeito e carinho enormes.
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A minha última palavra, Sr. Presidente Arlindo, é para dizer 
que, com essa nova sistemática constitucional, a Câmara dos 
Deputados vai poder trabalhar. A Câmara dos Deputados vai po-
der legislar. A Câmara dos Deputados vai poder recuperar a sua 
função constitucional, que é deliberar sobre temas importantes 
deste País, tendo autonomia, tendo independência, deixando de 
ser subserviente às vontades do Poder Executivo. Acho que esse 
gesto, Sr. Presidente Arlindo, marcará a nossa Legislatura na Câ-
mara dos Deputados. Vai ser a maior conquista que esta Casa 
pôde produzir para o País.

Parabéns a esta Comissão. Estou feliz pelo acordo. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Agra-

deço, em nome da Comissão, a presença ao Deputado Arlindo 
Chinaglia. S.Exa. agora tem de se retirar.

Vou esperar o Sr. Presidente Arlindo se retirar para dar conti-
nuidade aos trabalhos e não atrapalhar a fala do próximo orador.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Passo a 
palavra ao Deputado Maurício Rands, Líder do PT, por 8 minutos. 

O SR. DEPUTADO MAURÍCIO RANDS – Presidente Cândido 
Vaccarezza, Relator Leonardo Picciani, ilustres membros desta 
Comissão Especial, nobres pares, penso que o Parlamento bra-
sileiro está prestes a fazer história, porque vamos votar aqui na 
Comissão Especial o relatório do Deputado Leonardo Picciani.

Quero ressaltar o esforço de construção e a iniciativa do Presi-
dente Arlindo Chinaglia de enfrentar esse tema, que vinha sen-
do há muito adiado, mas estava inviabilizando o bom funciona-
mento do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Para que haja 
o bom funcionamento desses Poderes, é preciso que os procedi-
mentos sejam na direção da harmonia.

Penso que o acordo em que estamos aqui avançando ao vo-
tarmos o relatório do Deputado Leonardo Picciani é um grande 
avanço que preserva as duas grandes preocupações, que eram 
razões de Estado, ao discutir essa revisão do art. 162 da Consti-
tuição Federal, o procedimento das medidas provisórias.

A primeira razão de Estado é que o Poder Legislativo possa 
elaborar a sua própria pauta, possa promover o diálogo entre to-
das as bancadas que o integram, para que uma pauta que vem da 
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sociedade, refletida aqui nas proposições do Poder Legislativo, 
possa ser colocada na Ordem do Dia.

Foi atendida também, Presidente Cândido Vaccarezza, outra 
preocupação pela qual todos nós aqui revelamos muita sensibili-
dade: a preocupação de que a governabilidade não seja compro-
metida, e o Brasil possa ter no seu Poder Executivo aquele poder 
capaz de dar respostas, na forma de políticas públicas, às necessi-
dades muitas vezes urgentes e inadiáveis da sociedade brasileira.

O desenho que encontramos no sentido de que a medida pro-
visória deixa de trancar a pauta... Quero registrar aqui que não 
são muitos os Governos que estão preparados para concordar 
com um desenho de procedimento daqueles que, chamese como 
chamarse, todo Poder Executivo precisa ter. Não são muitos os 
Governos que estão preparados para aceitar uma mudança que 
pode colocar em risco a eficácia dessa medida imediata que qual-
quer Poder Executivo precisa ter.

Então, a bancada do Partido dos Trabalhadores, as bancadas 
aliadas e a bancada da Oposição revelaram a grandeza de com-
preender que o trancamento de pauta inexorável, intransponí-
vel, como previsto no art. 162, após 45 dias de tramitação da 
medida provisória, estava inviabilizando o Legislativo.

Portanto, deveríamos ousar, sim. Esta Comissão Especial – o 
Plenário da Câmara dos Deputados, tenho certeza – vai ousar 
com um mecanismo que vai assegurar a pauta do Legislativo, a 
volta da política, a capacidade de que todas as bancadas, em di-
álogo, possam apresentar a Ordem do Dia, a pauta que interessa 
ao Congresso Nacional e ao povo brasileiro.

E temos certeza de que o mecanismo encontrado para a me-
dida provisória que ao cabo de 15 dias de tramitação entra na 
pauta em primeiro lugar na Ordem do Dia vai permitir, sim, que 
ela seja preterida por outra medida, a juízo das bancadas, decidi-
do em diálogo entre si.

Por isso digo, Deputado Wolney Queiroz, significa a volta da 
política, a volta do espaço para o diálogo político esse desenho 
que estamos aqui em vias de aprovar.

E, evidentemente, essa inversão não pode ser submetida a 
maiorias eventuais. É preciso que haja uma vontade sólida do 
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Parlamento brasileiro, da Câmara dos Deputados para que, a par-
tir dos acordos que puderem ser produzidos, possamos colocar 
na pauta outros projetos de lei que naquele dia se revelem mais 
prementes.

Então, penso que estamos dando um grande passo.
A bancada do PT, as bancadas da base aliada alertam para o 

fato de que ainda podemos, na questão dos créditos, encontrar 
um acordo ainda mais positivo para o bom funcionamento do 
Estado brasileiro.

Estamos preparados, Deputado Leonardo Picciani, para votar o 
relatório de V.Exa. até nesse ponto, mas fazendo a ressalva de que 
é um acordo, um entendimento comum entre todas as bancadas, 
e vamos ainda utilizar o tempo que decorre entre a aprovação do 
relatório Picciani aqui na Comissão Especial e a votação no ple-
nário da Câmara dos Deputados para encontrar uma redação – se 
possível, um acordo – ainda melhor para o bom funcionamento 
do Parlamento e do Estado brasileiro, de modo a preservar as ne-
cessidades de emergência, sejam econômicas, sejam financeiras, 
que se colocam para qualquer Poder Executivo.

Não estamos legislando apenas para o Executivo liderado pelo 
Presidente Lula. Estamos fazendo história. Estamos desenhando 
instituições para o Estado brasileiro. E um dos problemas do Es-
tado brasileiro é a baixa eficácia decisória.

Lembro agora que um componente muito forte, Deputa-
do Devanir Ribeiro, no debate que foi travado agora na refor-
ma política da Itália, nas eleições italianas que acabam de ser 
concluídas, foram as discussões sobre o bom funcionamento, 
a eficácia do processo decisório do Estado italiano. Esse é um 
debate, Deputado Zarattini, necessário também para o Brasil. 
O Brasil nisso se assemelha à Itália. As instituições são mui-
tas vezes repetitivas no seu processo decisório. Temos, como 
na Itália, um Senado Federal que institui um bicameralismo 
redundante. Matérias que poderiam ser esgotadas na Casa do 
povo, a Câmara dos Deputados, são submetidas, desnecessaria-
mente, a uma revisão no Senado Federal. Então, muito daquele 
debate da Itália é absolutamente consentâneo, absolutamente 
necessário também aqui no Brasil.
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E acho que, com esse desenho que estamos encontrando para 
a medida provisória e com aquele desenho que podemos encon-
trar para o crédito extraordinário, poderemos avançar e satisfazer 
essa necessidade do Estado brasileiro. Não vamos ter um Brasil 
desenvolvido se o Estado brasileiro ainda tiver toda essa proli-
xidade decisória, toda essa complexidade decisória, que muitas 
vezes retarda a boa eficácia governativa do nosso País.

Então, a bancada do PT faz essa ressalva, e podemos ainda 
trabalhar com o clima que encontramos para estabelecer esse 
acordo, um clima construtivo, um clima de razões de Estado, e, 
portanto, produzir um acordo ainda melhor nesse item.

Mas finalizo dizendo: a bancada do Partido dos Trabalhadores 
está pronta para votar neste momento o relatório do Deputado 
Leonardo Picciani e espera que continuemos, Deputado Zenaldo 
Coutinho, nesse bom clima construído em torno da mudança 
do art. 162, para que, no plenário, façamos até esse derradeiro 
aperfeiçoamento, Presidente Cândido Vaccarezza, que, ao nosso 
sentir, ainda se faz necessário, não porque é uma preocupação 
apenas do Governo Lula, mas porque é uma preocupação no 
sentido de que o Estado brasileiro tenha capacidade de dar res-
postas às complexidades que surgem no diaadia.

Finalizo, portanto, parabenizando todos os membros desta Co-
missão, sejam os de oposição, sejam os de situação, porque soube-
mos nesse episódio colocar na prateleira as divergências que são 
próprias dos Parlamentos. Muito do que foi acordado aqui foi acor-
dado com base em preocupações de Estado, para que o Poder Legis-
lativo e o Poder Executivo no Brasil recuperem, cada vez mais, a sua 
capacidade de atender às reivindicações da população.

E esperamos que, na pauta que vai agora no clima do entendi-
mento, possamos ainda esta semana votar três medidas provisó-
rias. Que possamos na próxima semana esgotar todas as medidas 
provisórias e enfrentar uma pauta que está esperando aqui no Po-
der Legislativo, a da segurança, do fortalecimento da educação, 
do fortalecimento da saúde pública brasileira. Que possamos en-
frentar temas importantes, como a redução da jornada de traba-
lho; a Convenção nº 151, que estabelece a negociação coletiva 
no serviço público; a Convenção nº 158, que proíbe a despedida 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

��
Por que mudar o rito de tramitação das Medidas Provisórias?

arbitrária, de acordo com o que já é assente na Organização Inter-
nacional do Trabalho. Uma pauta na área da segurança pública, 
para podermos dar resposta ao ambiente de insegurança em que 
vivem os brasileiros e brasileiras e a pauta das questões da mulher, 
do combate às discriminações que ainda existem. 

Então, temos uma pauta positiva ao lado da votação da Re-
forma Tributária, que vai fortalecer o equilíbrio federativo bra-
sileiro, racionalizar o nosso Sistema Tributário e, portanto, dar 
um passo a mais para que o Brasil caminhe na direção que foi 
iniciada em 2002: crescimento sustentável com distribuição de 
renda, com justiça social.

Obrigado, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Con-

cedo a palavra ao Deputado José Aníbal, pelo tempo de Lide-
rança do PSDB.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, diante da ani-
mação que move todos nós, pensei até em dar como lido o que 
vou falar, mas apenas vou fazer algumas brevíssimas observações.

A primeira delas é que até me preocupei quando o Deputado 
Maurício Rands fez referência à Itália há pouco. Fiquei preocu-
pado em relação a se havia alguma conotação política. Mas não 
é nada disso. É realmente em matéria de governabilidade. Esse 
desafio é comum a todas as democracias e não tem nada a ver 
com o resultado eleitoral da Itália. 

O importante, Sr. Presidente, é que às vezes a foto diz mais do 
que qualquer outra coisa. Mais importante ainda é quando, além 
da foto, produzse entendimento. Foi o que aconteceu. Vejam 
o Deputado Roberto Magalhães cheio de motivação discutindo 
a matéria, tentando encontrar caminhos; o próprio Presidente 
Vaccarezza, incansável; o Presidente da Casa, Deputado China-
glia, muito determinado a levar adiante a mudança no rito das 
medidas provisórias; todos os membros da Comissão e aqueles 
que foram acionados também a vir até à Comissão; os Líderes da 
Oposição, o Deputado Coruja, ACM Neto; os Líderes de Governo 
e os Líderes dos partidos de sustentação.

Acho muito importante insistir nesse fato, porque essa é 
uma afirmação do Parlamento, da instituição. Claro, oposição 
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é oposição. Governo é governo. Cada qual tem sua motivação. 
Mas há também as convergências, que são a favor da institui-
ção e da sociedade.

O que nos apressou mais ainda nesse entendimento foi a bus-
ca de um espaço legislativo para a pauta do Parlamento. Temos 
uma pauta muito promissora, vencida essa etapa das medidas 
provisórias que estão trancando a pauta, que estão dificultando 
o trabalho legislativo. 

Já foi mencionada aqui a segurança pública, mas há questões 
de meio ambiente, saúde e relativas ao mundo do trabalho. Há a 
própria PEC que estamos votando aqui hoje na Comissão, além 
da PEC da Reforma Tributária.

Acho até que isso é um bom prenúncio no que se refere à Re-
forma Tributária. Se tivermos essa mesma disposição de fazer a 
discussão no Parlamento, um olhar posto aqui e outro olhar posto 
na sociedade, um procedimento que combina a representação de 
que todos estamos constituídos com a atenção e a expectativa que 
a sociedade tem de nós, o avanço será inevitável. E confio que 
se possa fazer a Reforma Tributária. Confio, Presidente, porque o 
Governo talvez tenha tido uma boa experiência agora, uma expe-
riência que ele reproduza na discussão da Reforma Tributária. 

Fez a proposta e mandou para a Câmara. Não fez a sua parte. É 
um processo. Reforma tributária, como qualquer reforma consti-
tucional, só sai com participação efetiva do Executivo, efetiva no 
sentido do diálogo, do posicionamento, da postura.

Se essa é uma convicção do atual Governo e se há essa dispo-
sição no Parlamento, acho possível termos um bom avanço na 
Reforma Tributária.

Por último – algo que já conversei com o Deputado Maurício 
Rands –, quero lembrar um nome que é tão caro a esta Casa, 
umas das figuras mais extraordinárias que por aqui passaram e é 
homenageada em frente ao corredor das Comissões: o saudoso 
Mário Covas.

Mário Covas dizia que a reforma política é a mãe de todas 
as reformas. Outro dia, em um debate com o Deputado Maurí-
cio Rands, concordei com S.Exa. no sentido de que comecemos 
essa reforma pelo modo de eleição do Parlamentar, a natureza 
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do voto que estabelece a relação entre o eleito e o eleitor, que 
constitui, que constrói essa relação. Que nós nos fixemos nesse 
ponto e, quem sabe, a partir daí possamos iniciar efetivamente 
a reforma política no Brasil, tão necessária e, como dizia Mário 
Covas, mãe de todas as reformas, que pode nos dar um horizonte 
de governabilidade na nossa democracia, distinto e melhor do 
que aquele hoje existente.

Sr. Presidente, parabéns pelo trabalho da Comissão, do Presi-
dente e de todos os seus membros. Espero que amanhã já tenha-
mos a agenda sobre a qual vamos trabalhar assim que esgotarmos 
as atuais medidas provisórias e os projetos de lei com urgência 
constitucional, para que, por esse caminho, o Parlamento se re-
conecte fortemente com a sociedade brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Obriga-

do, Deputado José Aníbal.
Com a palavra o Deputado Renildo Calheiros, pelo Bloco.
O SR. DEPUTADO RENILDO CALHEIROS – Sr. Presidente, em 

primeiro lugar, quero cumprimentá-lo, assim como o Relator da 
matéria, pelo importante esforço realizado.

Parabenizo a todos os membros da Comissão. Sabemos que 
estamos tratando de matéria muito delicada. As medidas provi-
sórias há alguns anos têm sido motivo de muita polêmica dentro 
e fora do Congresso Nacional.

No início, a grande crítica feita às medidas provisórias era no 
sentido de que elas eram reeditadas ininterruptamente. Em de-
terminado momento, o Congresso Nacional achou que isso era 
um exagero, um equívoco, e trabalhou para corrigir esse exagero. 
Talvez tenhamos criado outros. E agora esta Comissão está de-
bruçada sobre esses novos exageros, buscando uma saída melhor 
para o funcionamento das nossas Casas.

Não tenho nenhuma dificuldade em dizer que, se constatar-
mos que não melhoramos, terei disposição para tentar mudar 
de novo. Aprendi nesta Casa que o que prevalece aqui não é a 
nossa posição individual. Eu próprio tinha um entendimento di-
ferente dessa matéria. Eu analisava que esse problema deveria ser 
enfrentado por outro ângulo, mas o que acaba prevalecendo são 
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as grandes convergências, aquelas questões em torno das quais é 
possível formar uma grande maioria na Casa.

Fico muito contente ao ver figuras como o Deputado ACM 
Neto e o Deputado Maurício Rands apoiando esse entendimen-
to. Embora não tenha ouvido ainda o Deputado Roberto Maga-
lhães, parece-me que S.Exa. também está apoiando o entendi-
mento e S.Exa. é uma referencia importante para a Casa. Penso 
que estamos fazendo uma construção interessante. 

Queria apenas destacar dois pontos. Um deles é o trancamen-
to da pauta.

O trancamento da pauta surgiu como uma necessidade, por-
que nosso Congresso Nacional é muito lento na votação de ma-
térias. Todos os Presidentes que ocuparam o Palácio do Planalto 
utilizaram exageradamente as medidas provisórias. E isso não é 
por acaso. É porque o Presidente sabe que, se enviar um projeto 
de lei ao Congresso Nacional, não haverá prazo para que ele seja 
votado. E a medida provisória entra em vigor imediatamente.

Parafraseando Paulo Vanzolin, só um louco não faria tantas 
medidas provisórias com um Congresso que funciona com essa 
dinâmica. Então, ela passou a  trancar a pauta por conta de uma 
negociação para obrigar, vamos dizer assim, o Congresso Nacio-
nal a votar as medidas provisórias em tempo hábil. O trancamen-
to de pauta não surgiu do acaso. Mas o que se verifica hoje é um 
exagero na edição de medidas provisórias, exagero esse cometido 
por todos aqueles que passaram pelo Palácio do Planalto.

Por isso, hoje o Congresso Nacional se debruça novamente 
sobre a matéria e tenta dar resposta ao problema. Espero que 
estejamos trilhando o caminho certo.

Quanto à questão dos créditos suplementares, penso também 
que é um avanço estabelecer a possibilidade de eles constarem das 
medidas provisórias, mas penso também que é um avanço isso só 
ser possível depois de haver um projeto tramitando no Congresso 
Nacional durante algum tempo. Essa é uma maneira de valorizar-
mos o papel do Legislativo, o papel do Congresso Nacional. Isso 
fortalece a nossa instituição, sem lhe dar poderes estranhos, mas 
devolvendo a ele os poderes que a Constituição lhe atribuiu.
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Penso que essas são medidas acertadas. É claro que isso, certa-
mente, ainda não contempla todas as visões. É possível que no 
âmbito desta própria Comissão haja ainda discordâncias. Isso é 
compreensível, é natural. Temos que continuar o debate. Mas isso é 
onde nós pudemos chegar. Eu penso que conseguimos um acordo 
razoável. Nós estamos aqui para referendar esse acordo, compre-
endendo que há ainda divergências, discordâncias que podem ser 
superadas no plenário ou num momento futuro. Mas nós não po-
deríamos perder a oportunidade de alterar o rito de tramitação das 
medidas provisórias, e acho que é razoável o acordo proposto.

Parabenizo todos os integrantes desta Comissão, especial-
mente os Deputados Dr. Ubiali, Wolney Queiroz e Flávio Dino, 
que sustentaram as opiniões do Bloco aqui dentro. Há, ainda, 
algumas questões que nós precisamos trabalhar mais, há ainda 
algumas divergências; mas o debate prossegue. Nós teremos ain-
da outra oportunidade no plenário e ainda em debates futuros, 
mas compreendemos que conseguimos chegar onde era possí-
vel, com uma maioria que permite aprovar a matéria na Câmara 
dos Deputados e – tomara – no Senado Federal.

Mais uma vez, parabenizo V.Exa., Sr. Presidente, e o Relator 
pela disposição para o diálogo e para a formação dessa maioria.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Com a 

palavra o Deputado Zenaldo Coutinho, Líder da Minoria.
O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO – Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, gostaria, inicialmente, de fazer um regis-
tro: não houve, na discussão desta matéria, nenhuma concessão 
voluntária de absolutamente ninguém, muito menos de Gover-
no. O que houve foi uma constatação dos Parlamentares dos di-
ferentes partidos de que o Parlamento está encurralado.

Encurralado porque perdeu a sua capacidade legiferante. Nós 
não temos tido a capacidade da iniciativa de lei.

Encurralado porque estamos distantes da população. Todas as 
pesquisas evidenciam o distanciamento da representação parla-
mentar. Nós estamos no fundo do poço na avaliação popular.

Portanto, se todos nós compreendemos – insisto em dizer: 
compreensão plural, dos diferentes partidos – que nos foi usur-
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pado qualquer poder efetivamente legiferante, sabemos que isso 
motivou iniciativas da Oposição, dos Presidentes das 2 Casas – e 
é bom registrar e evidenciar a participação do Presidente Arlindo 
Chinaglia e do Presidente Garibaldi Alves Filho –, dos diferentes 
Líderes e dos diferentes representantes partidários, que abraçaram 
essa causa como sendo necessária à própria sobrevivência do Par-
lamento enquanto instituição máxima do Poder Legislativo.

Quero também registrar a habilidade do Presidente Cândido 
Vaccarezza na condução dos trabalhos, bem como a do Relator, De-
putado Leonardo Picciani, que soube absorver as diferentes mani-
festações e opiniões. Cumprimento S.Exas. por suas habilidades.

É claro que este não é o projeto ideal – longe disso –, mas é o 
possível. Longe também de ser a autonomia garantida e referen-
dada ao Poder Legislativo. Não é. Porém, há avanços. E, se hoje 
nós temos o impeditivo de estabelecer uma agenda parlamen-
tar porque não podemos desobstruir a pauta a não ser votando 
as medidas provisórias, pelo menos teremos essa possibilidade, 
com a maioria absoluta – que é também uma trava garantida 
pelo Governo, porque é óbvio que a Oposição, em qualquer regi-
me presidencialista, será sempre minoria, e, por essa razão, difi-
cilmente essa maioria absoluta será alcançada. Porém, avizinha-
se a possibilidade da negociação política, da articulação política 
dos diferentes partidos para a criação de uma agenda própria do 
Parlamento. Daí por que creio ser esse texto um grande avanço 
dentro da realidade que vivemos no presente.

Eu gostaria de fazer uma única observação – que fiz, aliás, ontem. 
Não sei se houve esquecimento ou se não se chegou a um acordo. É 
com referência ao art. 167, § 5º, que se reporta ao projeto de lei de 
crédito suplementar em especial e prevê que, decorridos 75 dias, o 
Executivo poderá editar medida provisória sobre os temas.

O texto proposto define como suspensa a deliberação do pro-
jeto de lei e determina que, decorrido esse prazo, deve entrar 
em discussão e votação a medida provisória. O que eu entendo? 
Se fica suspenso o projeto de lei, em sendo aprovada a medida 
provisória, ele estará prejudicado; em sendo rejeitada a medida 
provisória, ele também estará prejudicado, porque não se poderá 
tratar novamente da matéria na mesma sessão legislativa. Ou 
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seja, estará prejudicado o projeto de lei no momento da edição 
da medida provisória.

Então, a proposta que nós formalizamos ontem é no sentido 
de que, em sendo editada a medida provisória, seria o projeto de 
lei arquivado por prejudicialidade. É uma questão técnica, po-
rém de profundo alcance legislativo no nosso processo.

Então, eu faço essa observação, que não diz respeito ao méri-
to, mas à tramitação, ao procedimento legislativo, para que nós 
possamos definir pelo arquivamento do projeto de lei por preju-
dicialidade quando editada medida provisória.

É o único reparo que faço. O Governo pleiteia a continuação 
das negociações quanto ao texto que trata dos créditos extraor-
dinários. Estamos dispostos a manter interlocução permanente 
com os Líderes dos diferentes partidos, na certeza de que pode-
remos alcançar um texto que contemple tanto a governabilida-
de quanto a nãoproliferação, a nãoabundância desnecessária da 
edição de medidas provisórias que não tenham o caráter extraor-
dinário da urgência, da emergência, da importância, da relevân-
cia que devem caracterizar esse instituto.

Portanto, Sr. Presidente, acreditando que esse é um instrumento 
que permite a ampliação do diálogo político dentro do Parlamento; 
que permite a volta da articulação política e de uma agenda parla-
mentar positiva, de interesse desta Nação, nós estamos acompa-
nhando o relatório do eminente Deputado Leonardo Picciani.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Muito 

obrigado, Deputado Zenaldo Coutinho.
Como Líder, concedo a palavra ao Deputado Fernando 

Coruja.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, só uma 

informação. Quantos Líderes ainda vão falar, para nós podermos 
ir para as Comissões trabalhar?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Deputa-
do José Genoíno, infelizmente há um Regimento.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Não, eu não estou contra!
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Mas 
essa é uma pergunta... Inscrito está o Deputado Fernando Coru-
ja. Há 5 minutos, não estava. Então, se chegar algum Líder nós 
lhe daremos a palavra, porque, pelo Regimento, o Líder fala na 
hora em que pedir a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Está certo. Eu concordo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Respon-

dendo objetivamente a pergunta de V.Exa.: só falaram como Lí-
deres os Deputados Antonio Carlos Magalhães Neto, Maurício 
Rands, José Aníbal, Renildo Calheiros, Zenaldo Coutinho e Fer-
nando Coruja. Podem falar ainda 10 ou 15 Líderes.

Concedo a palavra ao Deputado Fernando Coruja.
O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA – Vou ser rápido, para 

não tomar o tempo do Deputado José Genoíno.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Muito obrigado, Depu-

tado Fernando Coruja.
O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA – Primeiro, quero 

enaltecer o trabalho desenvolvido pelo Relator, Deputado Leo-
nardo Picciani; pelo Deputado Cândido Vaccarezza; pelo Presi-
dente da Casa, Arlindo Chinaglia; por todos os que participaram 
da Comissão; e pelos Líderes dos partidos, que procuraram o en-
tendimento que possível.

Nós sabemos que uma proposta de emenda à Constituição 
como esta, por ser elaborada em uma relação de divergência de 
visões políticas entre Oposição e Governo, é difícil de ser cons-
truída. Alguém sozinho faria um relatório melhor. O Deputado 
Leonardo Picciani, se não tivesse tido a nossa participação, teria 
feito um relatório melhor, porque, é claro, sozinho temse condi-
ções de fazer um trabalho melhor. Mas a democracia nos leva a 
ter que suplantar esses conflitos.

E acho que, diante disso, nós conseguimos um bom texto e 
avançamos na proposta. É isso que eu quero enaltecer.

Na verdade, nós precisamos diminuir o número de medidas 
provisórias que chegam ao plenário porque não conseguimos 
discutir as questões importantes para a Casa e para o País, que 
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são objeto de projetos de lei ordinária, projetos de lei comple-
mentar, propostas de emendas constitucionais.

Eu me lembro que – e eu falava sobre isso ontem, Deputado 
Roberto Magalhães, que já está aqui há bastante tempo, e outros 
– antes da Emenda Constitucional nº 32, como as medidas pro-
visórias passavam no Congresso Nacional, elas não eram vota-
das, ficavam ali se acumulando, mas o Plenário da Casa debatia 
as questões importantes. Hoje, as medidas provisórias só tratam, 
praticamente, de assuntos que não são de plenário, porque so-
bre eles – nacionalidade, Direito Eleitoral, Direito Penal, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual – está vedada a edi-
ção de medidas provisórias. Então, os assuntos tratados em me-
didas provisórias são os assuntos das Comissões. Eles poderiam 
perfeitamente passar só nas Comissões. Mas eles são tirados das 
Comissões e levados para o plenário, com a edição de medidas 
provisórias, e, com isso, obstruem a pauta durante esse tempo 
todo. Por isso o Congresso Nacional perdeu a sua força.

O que alcançamos não é o avanço que desejávamos – daqui a 
alguns anos possivelmente teremos que fazer outra reforma para 
melhorar e avançar ainda mais, para possibilitar que o Congresso 
Nacional tenha mais debates –, mas é um grande avanço. Eu estou 
satisfeito com o resultado, e por isso parabenizo os Relatores.

Nós vamos sair da obstrução. O PPS vai sair do processo obs-
trutivo. Queremos avançar numa pauta para o plenário, onde 
nossas prioridades passam a ser a regulamentação da Emenda 
Constitucional nº 29, a derrubada do fator previdenciário e a 
correção do salário dos aposentados. Estou esperando serem nu-
merados os projetos que tratam desses temas para começar a co-
letar assinaturas para o pedido de urgência, que levará a matéria 
ao plenário. Peço aos eminentes Líderes que colaborem, assinan-
do esses requerimentos, para que possamos rapidamente votar 
em plenário essas matérias.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Conce-

do a palavra, por 20 minutos, ao Relator, para a réplica.
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O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, inicialmente quero, de forma breve, dizer 
algumas palavras de agradecimento e de congratulação.

Em primeiro lugar, apesar da sua ausência, cumprimento o 
Presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia, por ter, 
exercendo, de fato, o papel de Chefe do nosso Poder, de coman-
dante da Câmara dos Deputados, trazido a debate o tema, que zela 
pelas prerrogativas e pelo resgate do prestígio desta Casa. Então, 
em primeiro lugar, cumprimento o Presidente Arlindo Chinaglia 
pela forma determinada e corajosa como enfrentou o tema.

Em segundo lugar, cumprimento cada um dos Srs. Deputados 
e das Sras. Deputadas pela participação, que agradeço. Este pare-
cer é fruto, sem dúvida nenhuma, da participação de todos. Eu 
vejo aqui, observando o nosso plenário, que não há sequer um 
Deputado aqui presente que não tenha contribuído na formula-
ção deste parecer. Todos os membros da Comissão tiveram parti-
cipação efetiva neste trabalho e deixaram impressa a sua marca 
no texto que iremos votar.

Parabenizo ainda o Presidente, Deputado Cândido Vaccare-
zza, pela forma determinada e competente como dirigiu os tra-
balhos desta Comissão, de forma inclusive bastante ágil e sem-
pre buscando a mediação.

Agradeço aos Líderes, que participaram deste debate também 
de forma ativa, o que ficou comprovado com a presença maciça 
dos Líderes partidários hoje a esta Comissão, fazendo pronuncia-
mentos. Cumprimento, portanto, todos os Líderes partidários.

Em seguida, agradeço ao meu Líder e ao meu partido, o 
PMDB, por me ter confiado esta missão. E não só por me ter 
confiado esta missão, mas também por ter escalado para atu-
ar nesta Comissão o melhor da representação do PMDB nesta 
Casa, a começar pelo nosso Presidente Nacional, nossa liderança 
maior, o Deputado Michel Temer, duas vezes Presidente da Câ-
mara dos Deputados, que comandou as posições do PMDB nesta 
Comissão; o Deputado Mendes Ribeiro, experiente Parlamentar 
peemedebista, Presidente da Comissão Mista de Orçamento; o 
Deputado Ibsen Pinheiro, peemedebista histórico, exPresidente 
desta Casa; e o nosso companheiro Deputado Geraldo Pudim 
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– um dos Deputados mais votados do PMDB em todo o País –, 
que compuseram a nossa bancada nesta Comissão.  

Dito isso, aproveitando as palavras do Presidente Chinaglia, 
que iniciou  dizendo que esse relatório não era a expressão da 
vontade, talvez não expressasse a vontade pessoal de qualquer 
dos presentes, mas expressava a vontade coletiva, eu acrescen-
taria que aqui todos vencemos, porque aqui, parece-me, vence-
rá a instituição Câmara dos Deputados, que terá condições de 
resgatar o seu papel de interlocução com a sociedade, de votar 
matérias que sejam de interesse do povo brasileiro, de fazer a sua 
agenda e decidir seu caminho, seu destino. 

Evidentemente, não bastam as regras para que isso aconteça, 
deverá haver participação efetiva no diaadia de cada um de nós, 
zelando pelas prerrogativas do Parlamento, zelando pelo debate 
qualificado das matérias nesta Casa e zelando pela proximidade 
do Parlamento brasileiro com a sociedade brasileira, porque,  afi-
nal de contas, sobretudo aqui na Câmara dos Deputados, repre-
sentamos o povo brasileiro, de cada um dos nossos Estados, de 
cada um dos nossos Municípios.

Penso que essa regra talvez não seja o ótimo, mas é o possível 
e, não tenho dúvida, será suficiente para nos dar os instrumen-
tos necessários para cumprir a missão que temos com o nosso 
País, com a nossa população e com a nossa instituição. 

Então, Sr. Presidente, ao finalizar esses cumprimentos, esses 
agradecimentos, passarei à parte mais técnica. Penso que não é 
necessário ler o projeto na íntegra, pois já é de conhecimento 
geral dos Srs. Parlamentares, mas algumas alterações redacionais 
que se fazem necessárias eu gostaria de deixar registradas. 

Primeiro, na proposta do § 15, a palavra “observados” saiu 
com um “s” a mais. Seria, então, “observado”. Então, vamos fa-
zer essa correção redacional, suprimindo esse “s”. 

Também no texto do § 7º está escrito “observada”, quando 
na verdade seria “observado”. Haverá, então, essa correção 
redacional. 

Peço a atenção de todos para um dos pontos fruto desse acor-
do sobre a possibilidade de o Presidente da República retirar a 
medida provisória de tramitação.
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Nós havíamos proposto uma redação, mas penso que há uma 
melhor proposta de redação, a qual vou submeter neste momento 
aos Srs. Deputados. Se houver concordância, faremos a alteração. 

Começo pela modificação do § 10, para o qual adotaríamos 
o seguinte texto: “É vedada a reedição, na mesma sessão legis-
lativa, de medida provisória que tenha sido retirada (...)” – por-
tanto, a  novidade é a palavra “retirada”, para ficar claro que 
o Presidente da República pode retirar, mas não pode reeditar, 
na mesma sessão legislativa, a medida que retirou de tramitação 
– “(...) rejeitada ou que tenha perdido a sua eficácia.” – como já 
é o texto atual. 

E aí adotaríamos no § 15 a seguinte redação: “O Presidente da 
República poderá retirar a medida provisória nos primeiros 15 
dias de sua vigência, perdendo esta seus efeitos desde a edição.”  
Penso que essa é uma redação mais clara do que a inicialmente 
proposta. 

Consulto o plenário.
Havendo acordo, avançaremos nessa correção. 
O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES – Caro Relator, 

acho que o quorum está muito escasso para se fazer agora uma 
alteração.

O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Eu consultaria, De-
putado Roberto Magalhães, pois é uma alteração de redação...

O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES – Sim, como é de 
redação, pode entrar na redação final. 

O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Perfeito. Ficaria 
para...

O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES – Podemos marcar 
uma data para votar a redação final, e tudo isso se resolve facil-
mente. 

O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Deputado, não há 
problema. Mas é puramente redação. Eu pediria a V.Exa., porque o 
texto fica muito melhor redigido desta forma do que como está. 

O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES  V.Exa. quer expli-
car outra vez?
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O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Pois não. Estamos 
propondo, para atender ao objetivo da possibilidade da retirada 
de tramitação, está sendo instituído o §15. A redação proposta 
inicialmente, que está redigida neste momento, é a seguinte: “É 
permitido ao Presidente da República, no prazo de 15 dias a con-
tar da edição, retirar medida provisória, que perderá os efeitos 
desde a sua edição, observado o disposto no §10.”

Então, nós retiraríamos a remissão ao §10 e incluiríamos o 
termo “retirada” no §10, que já trata da impossibilidade de ree-
dição na mesma sessão legislativa. 

O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES – Eu continuo 
vendo uma dificuldade. Hoje realizamos um café da manhã com 
a presença de líderes, os quais não mais estão presentes, os quais 
concordaram com essa redação. Eu terei dificuldades amanhã, se 
me cobrarem isso. 

O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Perfeito, Deputa-
do Roberto Magalhães. 

O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES – Agora, concordo 
que se adie a redação final. E aí, com os líderes concordando...

O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Então, vamos vo-
tar como está.

O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES – É. E depois po-
dese alterar, em redação final, com a audiência daqueles que já 
concordaram. 

O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Vejam, vamos vo-
tar como está. E na redação final permanecerá como está. Atende 
ao objetivo. Era apenas uma tentativa de tornar o texto, do pon-
to de vista redacional, do ponto de vista técnico, mais claro. Se 
não há acordo, não há problema. Vamos em frente. 

O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES – E nós sabemos, 
Relator, que por mais que haja acordo para não se alterar nada, 
ninguém vai impedir que, no momento em que a maioria queira 
discutir, haja discussão...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Vamos 
evitar... Desculpe, Deputado Roberto...
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O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Perfeito. Foi feita 
a proposta. Não há concordância.

O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES – Porque, se é re-
dação, não vai haver dificuldade no plenário.

O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI – Então, seguimos em 
frente, até porque ela não muda, não tem influência no mérito. 

Então, Sr. Presidente, consigno apenas as alterações de reda-
ção, porque suprimi um “s” posto indevidamente na palavra, 
assim como a troca do final, para efeito de concordância, em 
outra palavra. 

Sr. Presidente, é esse o projeto apresentado, de conhecimento 
de todos. 

Dou por encerrado o meu momento de réplica, novamente 
agradecendo a participação de todos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Vou 
passar à votação.

Declaro encerrado o prazo para requerimentos de destaque.
Foram recebidos 6 requerimentos de destaque.
Em votação o ...
O SR. DEPUTADO DR. UBIALI – Sr. Presidente, questão de 

ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Um mi-

nuto, Deputado. 
O SR. DEPUTADO DR. UBIALI – A questão de ordem é: não 

vai ter a discussão?  
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – O Re-

gimento diz o seguinte, Deputado Dr. Ubiali: para haver a dis-
cussão, eu tenho que declarar encerrado o prazo de recebimento 
de destaques, anunciar o número do prazo, depois colocar em 
votação. Só depois virá a discussão. Vai haver, depois, a discussão 
dos destaques. Vamos discutir, agora, o relatório. 

O SR. DEPUTADO DR. UBIALI – Mas não vamos discutir o 
relatório agora?...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – V.Exa. 
está inscrito para... já está encerrada a discussão. E V.Exa. está 
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inscrito para encaminhar contra. Quando chegar o momento, 
eu darei a palavra a V.Exa.

Em votação o parecer o Relator, ressalvados os destaques. 
Para encaminhar contra a matéria, por 5 minutos...
O SR. DEPUTADO DR. UBIALI – Para encaminhar pelo parti-

do, Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Não. 

Houve inscrição. Infelizmente, Deputado...
O SR. DEPUTADO DR. UBIALI – Não, pelo partido, Sr. Presi-

dente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Isso é 

depois, Deputado. 
O SR. DEPUTADO DR. UBIALI  Antes da votação. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Antes 

da votação, porém, depois do encaminhamento. 
Como chegaram alguns Deputados e alguns ViceLíderes, in-

clusive, pediram a palavra, e eu não a dei, vamos seguir estrita-
mente o Regimento. 

Então, é o seguinte: para encaminhar contra a matéria, por 5 
minutos – e neste caso vamos pedir ao Deputado que se restrinja 
aos 5 minutos –, concedo a palavra ao Deputado Dr. Ubiali.

O SR. DEPUTADO DR. UBIALI – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, primeiramente, devo reconhecer o esforço feito por to-
dos para se obter o acordo.

Destaco ainda o excelente trabalho do Deputado Leonardo 
Picciani. 

Nós, do Partido Socialista Brasileiro, entendemos que, apesar 
dos avanços feitos, principalmente nos §§ 14 e 15, e no § 5º do 
art. 167, o cerne das medidas provisórias não foi atingido. Por 
quê? Porque o problema das medidas provisórias era o grande 
número sem admissibilidade, urgência e relevância necessárias. 
Com isso, tinhase uma Comissão inicialmente mista, que nunca 
se reunia e não se resolvia o problema. Hoje, passouse isso para 
a CCJ; ao mesmo tempo, criouse um mecanismo que, se não for 
por ela votado, escolhese um Relator, e se a admissibilidade da 
medida provisória não for votada, basta a assinatura de 51 De-
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putados para que ela seja encaminhada ao plenário, e ficamos 
exatamente como antes. 

Não vou me estender muito, mas o nosso partido entende 
que a essência do problema não foi mudada. Qualquer Governo 
continuará a mandar para cá excessivo número de medidas pro-
visórias, que serão consideradas inadmitidas, recorrerão ao Ple-
nário, e ficaremos na mesma situação de hoje. Até porque será 
necessário maioria absoluta para reverter o processo de retirada 
de pauta, como primeiro item, e continuará a existir a dificulda-
de que sempre teve o Legislativo de lidar com o Executivo, cuja 
força é muito grande e inevitável sobre este Poder. 

Em razão disso, Sr. Presidente, Sr. Relator, no final, estamos 
falando contra, mas vamos votar a favor, porque houve um acor-
do. O PSB (Partido Socialista Brasileiro) pertence ao Bloco e se-
guirá a orientação dele, votando a favor. 

Mas deixo registrado que, no nosso entender, apesar dos 
avanços, o grande problema deixará de ser resolvido. O Governo 
continuará a editar medidas provisórias a seu belprazer e conti-
nuará a criar problemas de trancamento de pauta de certa forma 
no plenário.

Eram essas as minhas considerações. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Obriga-

do, Deputado Dr. Ubiali.
Com a palavra o Deputado Flávio Dino, que falará a favor. 

S.Exa. dispõe de 5 minutos.
O SR. DEPUTADO FLÁVIO DINO – Sr. Presidente, Fidel Cas-

tro, quando se despediu do Governo cubano disse que a vida é 
sonho, e os sonhos, sonhos são. Terá Fidel Castro se convertido 
ao idealismo? Não. Pelo contrário, chamou a atenção para os 
atores da política no sentido de que entre o sonho e a realidade 
existem as contradições, e este é o lugar próprio da política. 

Entre o sonho que todos nós temos de recompor a arena insti-
tucional brasileira, tendo como centro dela o Parlamento e a rea-
lidade possível, está o lugar da negociação e do entendimento.

Em nome do entendimento, como o Deputado Dr. Ubiali 
ressalvou com muita precisão, ao situar suas divergências, que 
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também são nossas, votaremos unidos. Eu, S.Exa. e o Deputado 
Wolney Queiroz, representando o bloco, votaremos unidos, em 
torno do acordo celebrado sob a liderança de V.Exa., Sr. Presiden-
te, e do Deputado Leonardo Picciani. 

A nossa fala será breve porque já foram destacados todos os 
pontos positivos e louvados os esforços de entendimento. Res-
salto ainda três juízos de proporcionalidade e três ponderações 
feitas sobre a essência deste momento que nos possibilita trans-
formar o sonho ainda que parcialmente em realidade. Em pri-
meiro lugar, um novo juízo de admissibilidade na CCJ, porém, 
com possibilidade de recurso ao plenário. Em segundo lugar, o 
destrancamento, porém, com a remissão da medida provisória 
como primeiro item de pauta. Em terceiro lugar, a admissibi-
lidade de requerimentos de preferência de inversão, porém, a 
remissão, a previsão expressa de que, para a aprovação desses re-
querimentos de preferência, será necessária a maioria absoluta.

Compensações foram feitas; de um lado, fechamos o crédito 
extraordinário ao delimitar que somente nas hipóteses de guer-
ra, calamidade e comoção interna será possível a edição de medi-
da provisória versando sobre sua introdução. Em contrapartida, 
admite-se que, decorridos 75 dias de mora do Parlamento, possa 
medida provisória versar sobre créditos suplementares. 

Esse balanceamento, feito com muita competência, por vá-
rios representantes partidários, garante que possamos, como se 
diz, concretizar parcialmente novo modelo institucional, que 
não reduzirá o número de medidas provisórias. E é importante 
frisar e sublinhar que esse rito, por si só, não levará à redução do 
número de medidas provisórias. 

Estou de pleno acordo com as observações do Deputado Dr. 
Ubiali sobre esse propósito. Mas temos um rito que agilizará a 
tramitação das medidas provisórias. Devemos persistir na luta 
inclusive para que este nosso Governo e os vindouros façam es-
forço de se autolimitar à tentação que há, infelizmente – e os 
liberais já dissertavam sobre isso há 300 anos – de o poder ser 
abusivo por natureza.

Que tenhamos capacidade de celebrar este momento, chegar 
ao entendimento diante das ponderações feitas e continuar com 
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contundência e incisividade a luta para a redução de medidas 
provisórias, mas que seja restabelecida a pedra de toque do Esta-
do Democrático de Direito, que é a soberania do Parlamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Com a 
palavra o Deputado Bruno Araújo, que falará contra. S.Exa. dis-
põe de 5 minutos.

O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO – Sr. Presidente, obvia-
mente o que me permite a liturgia da inscrição para falar con-
tra é porque no acordo há destaques a serem apresentados pelo 
PSDB, mas o nosso espírito é o da convergência.

Podemos estar longe do ideal de devolver um instituto que 
permita mais controle do próprio Legislativo e de sua pauta, mas 
se ainda não construirmos o ideal, este ficará passível a futuras 
gerações de congressistas. 

Fizemos o possível para chegar ao entendimento. Inclusive a 
Oposição recuou em algumas de suas posições para acolher as do 
Governo, e viceversa. Em outras situações, a Oposição acolheu 
institutos de demandas do Governo que compreendemos sobre-
tudo como de Estado, como, por exemplo, acolhemos agora, no 
último momento, a garantia de que as medidas provisórias, mes-
mo durante o colhimento de assinaturas para o recurso, não fi-
cassem sujeitas a qualquer tipo de sustentação quanto à garantia 
de ficar mantida ou não sua eficácia.

Foi um longo debate, um grande exercício de política. Lógi-
co, se este não é o texto ideal, foi o melhor possível. O PSDB se 
resguardou nos destaques e efetivamente acertou no processo de 
negociação, e vamos avançar no plenário. 

Cumprimento os Presidentes das duas Casas, Câmara e Sena-
do, que assumiram compromisso público com o País de atender 
a essa demanda do Parlamento. Mesmo que a matéria não tenha 
ressonância nas ruas e não chame a atenção da população, ela 
nos dará base para permitir que a burocracia legislativa funcione 
e traga resultados para outras relevantes matérias. 

Cumprimento o Presidente da Comissão e o Relator, que tive-
ram decisivos papéis, os nossos colegas de Oposição, de modo es-
pecial, os nobres Deputados Roberto Magalhães, Fernando Coru-
ja, os Líderes da bancada de Governo, pelo trabalho desenvolvido. 
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Estamos certos de que, com a decisão do Presidente de incluir esta 
PEC para votação quando surgir a primeira janela, daremos um 
passo. Se o dispositivo das medidas provisórias, consagrado pela 
Constituição de 1988, pôde ser aperfeiçoado pela Emenda nº 32, 
hoje podemos avançar para melhorála e permitir que as próximas 
gerações também avancem nesse propósito.

Portanto, Sr. Presidente, ressalvados os acordos feitos, os des-
taques apresentados, para que possam subsidiar as garantias da-
das pelo PSDB, por meio de ações diretas de inconstitucionalida-
de junto ao Supremo Tribunal Federal, para discutir os créditos 
extraordinários, congratulamonos com todos os membros desta 
Comissão, no sentido do que imputamos como um avanço. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Para en-
caminhar a votação a favor da matéria, passo a palavra ao Depu-
tado José Eduardo Cardozo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ EDUARDO CARDOZO – Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, Sr. Relator, Sras. Deputadas, inicialmente congratu-
lome não só com o Presidente, que desenvolveu magnífico trabalho 
na condução desta Comissão, mas também com S.Exa., o Relator.

Um dos grandes desafios quando se fala em disciplinar cons-
titucionalmente as medidas provisórias está justamente em en-
contrar um equilíbrio que garanta harmonia e, efetivamente, 
uma situação em que um Poder não se sobreponha ao outro.

É necessário manterse o instituto das medidas provisórias; 
isso é fato. Mas, de outro lado, as coisas não poderiam perma-
necer como se encontram. O trancamento de pauta qualificava 
uma imposição do Executivo na dinâmica e na vida interna do 
Poder Legislativo. Ou seja, o Poder Legislativo, pela situação de 
trancamento, perdia a autonomia de dispor sobre sua própria 
pauta. E, claro, o texto constitucional, nesse caso, qualificava 
um verdadeiro desequilíbrio na relação entre poderes.

O que, todavia, pareceme importante precisar é que o acordo 
firmado com o Sr. Relator, ou sob a batuta do Sr. Relator e do Sr. 
Presidente com todos os Srs. Deputados aqui presentes, permitiu 
uma situação em que o Legislativo pode ter vida, garante-se a 
sua autonomia e, ao mesmo tempo, o equilíbrio entre os Poderes 
também se mantém.
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Quando S.Exa., o Presidente da República, firmar uma medi-
da provisória, invocando razões de urgência e relevância, o Le-
gislativo terá, constitucionalmente estabelecido, o mecanismo 
que o força deliberar pela rejeição ou pela aprovação da medida, 
mas poderá, através da maioria absoluta dos seus membros, in-
verter a pauta.

Passa-se, portanto, a rédea do comando da agenda legislativa 
para o Poder que legisla, isto é, para o Poder Legislativo. Isto é 
saudável. Também é saudável a afirmação de que caberá à Co-
missão de Constituição e Justiça a apreciação dos critérios de 
urgência e relevância.

Não creio que, por si só, isso seja uma vara de condão que 
transformará as urgências em verdadeiras urgências e relevân-
cias em verdadeiras relevâncias, mas o fato de ser a Comissão de 
Constituição e Justiça uma Comissão mais técnica e ter o perfil 
na sua formação de pessoas mais afetas à análise constitucional 
de temas, acredito eu colocará um rigor maior nessa apreciação.

Portanto, o resultado a que chega esta Comissão é realmente 
equilibrado. O único ponto de divergência que temos na bancada 
do Partido dos Trabalhadores com o texto que aqui será aprovado, 
e com o nosso voto, e que, segundo o acordo firmado pelos Srs. Lí-
deres, poderá ser objeto de tratamento em plenário, diz respeito à 
forma pela qual vem tratada a questão do crédito extraordinário.

A preocupação do Relator foi saudável. S.Exa. quer restringir a 
abertura de crédito extraordinário e, portanto, modificando o tex-
to constitucional, que hoje é exemplificativo, ele passa a ter uma 
técnica taxativa da enumeração de casos em que se pode efetiva-
mente baixar medidas provisórias em créditos extraordinários.

A nossa divergência não está na objetividade conseguida pelo 
Relator, mas na tipificação dos casos que estão apresentados. 
Achamos que há situações de urgência, que, evidentemente, não 
são apenas situações de comoção, não são apenas situações de 
guerra, não são situações de calamidade, e que podem ensejar 
crédito extraordinários.

Portanto, há situações que precisam aqui ser colocadas, não 
por amor a uma elasticidade conceitual, mas que precisam aqui 
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ser colocadas por atenderem às necessidades do Estado brasilei-
ro, particularmente no campo da urgência.

Todavia, o acordo firmado permite que essa matéria seja dis-
cutida em plenário. Eu tenho absoluta certeza que os Srs. Líderes 
da Oposição e do Governo buscarão encontrar o melhor equa-
cionamento técnicojurídico para essa questão, que não dê a elas-
ticidade que permita ao Poder Executivo baixar por medida pro-
visória qualquer crédito extraordinário, mas também que não 
permita que o Estado brasileiro sofra e que o interesse público 
pereça diante de uma rigidez de texto, o que, evidentemente, 
não contribui para situações que não podemos hoje prever ou 
imaginar que possam se descortinar no futuro da vida nacional.

Então, diante dessa situação, Sr. Presidente, a posição do PT é 
favorável ao relatório, reservada uma discussão sobre essa maté-
ria que levaremos ao plenário.

Quero também observar, Sr. Presidente, que fiz as vezes do 
Deputado José Genoíno, que aqui estava inscrito, mas estava 
na Comissão de Constituição e Justiça servindo à nossa banca-
da neste momento. E, portanto, caberá ao Deputado José Ge-
noíno, no meu lugar, fazer a orientação da bancada do PT no 
momento oportuno.

Agradeço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Para 

orientar a bancada, o Deputado Regis de Oliveira, o primeiro 
inscrito do PSC.

O SR. DEPUTADO REGIS DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, o PSC 
apresentou a proposta de alterar o texto substancialmente, fa-
zendo nele uma grande revolução e uma grande mudança, mas 
reconhece, de outro lado, que essa mudança não foi possível.

Então, o momento, Sr. Presidente, é de elogiar o trabalho fei-
to, de elogiar especialmente o Deputado Leonardo Picciani pelo 
seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu bom senso e, mais 
ainda, por saber ouvir, o que, no Parlamento, é absolutamente 
essencial.

Cumprimento o Deputado Vaccarezza pela direção desta 
Comissão.
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O PSC, em face do acordo estabelecido, vota a favor, mas, 
quanto ao mérito, diverge frontalmente, porque entende que isso 
também não vai resolver o problema das medidas provisórias.

Apresentamos o projeto e também entendemos que a matéria 
sobre créditos extraordinários deveria ser repassada para a Co-
missão Mista de Orçamento.

A perda de eficácia vai criar dificuldade no que se refere à 
segurança jurídica, e esse recurso que pode ser interposto na Co-
missão de Constituição e Justiça realmente serve para atrapalhar 
o andamento do projeto.

Feitas essas observações, o partido vota pela aprovação do 
projeto, bem elaborado por V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Com a 
palavra o Deputado José Genoíno para orientar a bancada do PT.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, eu serei 
breve.

Reconheço a atuação do Presidente da Comissão, companhei-
ro Deputado Cândido Vaccarezza, do Relator, Deputado Leonar-
do Picciani, e de todos os Líderes que costuraram e discutiram o 
acordo que estamos votando aqui.

Eu não poderia deixar de lembrar, em relação a esse tema, três im-
portantes momentos que vivi. Primeiro, na Constituinte de 1988, a 
Resolução nº 1, relatada pelo saudoso Deputado Nelson Jobim, que 
está fazendo um brilhante trabalho no Ministério da Defesa. Se-
gundo, a fase do estabelecimento da Emenda Constitucional nº 32, 
comandada pelo Deputado Aécio Neves. Por último, agora, a PEC 
nº 511, que estamos apreciando. São 3 momentos importantes no 
que diz respeito à regulamentação das medidas provisórias.

Eu vivi aqui também, Sr. Presidente, experiências a respeito de 
medidas provisórias relativas a situação de emergência, a planos 
econômicos, nos Governos Sarney e Collor. No Governo Fernan-
do Henrique Cardoso, dezenas de medidas provisórias, até cente-
nas, milhares, foram reeditadas interminavelmente. Cito apenas 
duas: a do PROER e a do Plano Real.

Eu acho que a questão da medida provisória é uma introdução 
no presidencialismo brasileiro, considerando que ele se legitima 
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pelo voto da maioria absoluta e promove uma intervenção no 
processo legislativo, com regras especiais.

A mudança significativa, no caso da PEC nº 511, diz respeito a 
maioria absoluta para que a Câmara e o Senado deliberem sobre 
inversão da pauta. Isso é fundamental. Apresentei emenda nesse 
sentido, juntamente com o meu colega de bancada Deputado 
José Eduardo Cardozo. Entendemos que a maioria absoluta equi-
libra, não banaliza o tratamento, pelo Congresso Nacional, das 
medidas provisórias. Eu quero destacar esse aspecto.

Em relação aos créditos suplementares, vamos aperfeiçoar a 
questão no plenário, porque isso é muito importante.

Portanto, Sr. Presidente, a bancada do PT, após a manifestação 
do Líder Maurício Rands e o encaminhamento favorável do De-
putado José Eduardo Cardoso, vota favoravelmente ao parecer 
do Deputado Leonardo Picciani.

Reitero que vamos examinar no plenário a questão dos crédi-
tos (art. 167, § 3º).

Essa é a orientação da bancada do PT.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Com a 

palavra o Deputado Roberto Magalhães para orientar a bancada 
do DEM.

O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES – Sr. Presidente, 
o Democratas votará favoravelmente ao parecer do Relator, em 
primeiro lugar, porque fizemos um acordo e temos a tradição de 
cumprir os acordos que firmamos. Assim homenageamos a sabe-
doria romana, segundo a qual os acordos e os pactos são feitos 
para ser cumpridos, na expressão latina do pacta sunt servanda, 
que serviu ao grande jurista Kelsen para embasar a sua teoria do 
formalismo jurídico.

Em segundo lugar, a grande maioria dos Deputados que fazem 
oposição nesta Casa vem lutando há muito tempo não contra a 
medida provisória propriamente dita, mas contra o abuso da edição 
de medidas provisórias e, principalmente, o trancamento da pauta, 
que compromete o princípio da autonomia do Poder Legislativo.

Em terceiro lugar, é evidente que esse acordo não poderia sa-
tisfazer a todos. É impossível numa casa política com a dimensão 
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que esta tem votar unanimemente uma proposição de ordem 
constitucional e de repercussões importantes do ponto de vista 
jurídico, institucional e até mesmo do ponto de vista da gover-
nabilidade. Mas estamos aqui para destacar não as imperfeições 
e as imprecisões decorrentes de concessões que todos fizeram. 
Aqui ninguém pode dizer que saiu perdendo ou saiu ganhando, 
porque todos ganharam alguma coisa e todos perderam algo.

Eu vou citar, Sr. Presidente, Sr. Relator, cinco pontos que fo-
ram importantes para o nosso partido:

1. Supressão do trancamento da pauta da Câmara  
e do Senado pelas medidas provisórias; 

2. Manutenção do prazo de vigência das medidas pro-
visórias em 120 dias; 

3. Apreciação da admissibilidade das medidas provisó-
rias pelas Comissões de Constituição e Justiça da Câ-
mara e do Senado; 

4. Homogeneidade das medidas provisórias, que serão 
monotemáticas – vamos deixar de votar MPs que 
têm, às vezes, no seu bojo, dispositivos sobre 10 ou 
15 assuntos diferenciados;

5. Restrição aos casos de abertura de créditos extraordi-
nários – essa questão ainda está parcialmente aberta, 
como também em relação aos outros créditos, como 
os suplementares e especiais, mas tenho certeza de 
isso será equacionado.

Meu caro Presidente Vaccarezza, que conquistou a minha 
estima e a minha admiração como Presidente desta Comissão, 
eu quero ainda dizer que, a partir da conversão desta PEC numa 
emenda constitucional, nós, Deputados e Senadores, podere-
mos finalmente andar de cabeça erguida e voltar a usar este 
broche aonde formos, porque, hoje, isso não é aconselhável. 
A partir desta aprovação, poderemos andar de cabeça erguida, 
porque o Poder ao qual pertencemos voltará a ser autônomo. 
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Desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 32, ele não 
é. Eu tenho dito. É uma Casa de ratificação, é um subpoder.

Finalmente, tenho o dever indeclinável de homenagear o Pre-
sidente da Casa, Deputado Arlindo Chinaglia. Quando eu soube 
que S.Exa. iria instituir esta Comissão, eu, sem saber que já estava 
indicado pelo meu Líder para compôla, cumprimenteio no Salão 
Verde e disse: “Presidente, se V.Exa. conseguir derrubar o tran-
camento, entrará na galeria dos grandes Presidentes desta Casa”. 
Para mim, já entrou, pela coragem que teve de constituíla. Esco-
lheu um Presidente, que, por sua vez, escolheu um Relator à altura 
do trabalho. Souberam ser fortes na hora de ser fortes; foram ágeis, 
foram hábeis na hora da negociação. E isso concorreu decisiva-
mente para estarmos hoje aqui votando este acordo.

Então, eu tenho a impressão de que, repetindo as minhas 
palavras quando da primeira reunião, esta deveria ser uma Co-
missão partidarizada ao mínimo, porque ela não é de nenhum 
partido, ela é da Casa, e em benefício do Poder Legislativo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Depu-

tado Marcelo Ortiz, como vota o PT? Desculpe-me. Como vota o 
PV?

O SR. DEPUTADO MARCELO ORTIZ – O som é quase o mes-
mo, PT e PV.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Estamos juntos, Deputa-
do Ortiz, fazendo aliança em Guaratinguetá, não é isso? 

O SR. DEPUTADO MARCELO ORTIZ – V.Exa. não deixou que 
eu complementasse. É uma satisfação muito grande que esteja-
mos juntos em Guaratinguetá, e não só ali, mas em 18 cidades 
da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiquei-
ra, no Estado de São Paulo.

Sr. Presidente, eu faço minhas as palavras dos que me antece-
deram e mencionaram a condução dos trabalhos desta Comissão 
por V.Exa., Deputado Cândido Vaccarezza, e a atuação de V.Exa., 
Deputado Leonardo Picciani.

Eu gostaria de fazer uma observação. Sintome premiado por 
fazer parte desta Comissão, pelo fato de que o que hoje vamos 
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decidir entrará para a história deste País. E quem vai ganhar com 
isso não são os partidos, os Deputados, mas o povo brasileiro, 
tão necessitado de votação de projetos de Deputados que vieram 
para esta Casa exatamente para tal fim, para apresentar os seus 
projetos, ter oportunidade de fazêlos.

Eu quero lembrar que vim para esta Casa no ano de 2003 e, 
no ano de 2004, apresentei a PEC nº 328, que foi acolhida por 
V.Exa., exatamente para que tivéssemos o juízo de admissibili-
dade, tão importante para evitar toda aquela celeuma que verifi-
camos durante a votação das medidas provisórias. Trabalhamos 
por horas a fio, e muitas vezes ficamos impedidos de votar uma 
medida provisória, exatamente porque estamos discutindo...

Sr. Presidente, por favor, toque a campainha. Eu não sei o que 
está havendo. Há um barulho inusitado ali do lado esquerdo, 
que o meu ouvido esquerdo está ouvindo.

Sr. Presidente, eu vou pedir a V.Exa. que me conceda o mesmo 
tempo que tiveram os colegas que me antecederam. Eu não vou 
falar tanto. Fiquei honrado de ouvir por 6 minutos o nosso Go-
vernador, mas não vou falar todo esse tempo. Eu, às vezes, fico 
um pouco incomodado. Até considerei no meu pronunciamen-
to a posição dos partidos pequenos aqui e, primordialmente, os 
que são da base do Governo. Eu não sei por que sempre há uma 
restrição quanto a nossa fala.

Ontem eu já senti esse problema. Até fiz reclamação nesse 
sentido. Alguns acham que eu sou chato, outros até me acham 
gracioso. O grande problema é que eu tenho ouvido de tubercu-
loso, eu ouço o que as pessoas falam.

Mas, voltando ao que eu estava dizendo, aqui não temos, como 
eu ouvi, infelizmente, um jogo. Isso aqui não é um jogo. Não ca-
bem afirmações de que 1 ou 2 partidos resolveram esse problema. 
Todos os partidos participaram. Se hoje temos um filho um pouco 
mais bonito ou um filho bonito em relação ao anterior, vão apare-
cer, sem dúvida, muitos pais. Filhos bonitos têm muitos pais.

Mas eu quero deixar assentado que o meu Partido Verde, ain-
da que com apenas 14 Deputados, tem demonstrado, tem prova-
do nesta Casa a sua capacidade e qualidade política para enfren-
tar os grandes problemas que temos com referência à segurança 
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pública do País, ao combate à violência contra os mais fragiliza-
dos, em relação ao desemprego, à proteção do meio ambiente, 
ao zoneamento econômico ecológico, uma das grandes soluções 
deste País, para acabar com essa acusação de que não mais plan-
taremos grãos e vamos gerar fome no mundo.

O Partido Verde está presente em todas essas oportunidades. 
Por esse motivo, Sr. Presidente, quero manifestar a posição do 
PV. V.Exa. verá que não vou falar mais do que 3 minutos. Sinto-
me premiado por ter apresentado a emenda para que a pauta não 
fosse mais obstaculizada – foi apresentada pelo Partido Verde – e 
também por ter apresentado, em 2004, exatamente a questão do 
juízo de admissibilidade.

Peço a V.Exa. que me perdoe. Às vezes temos de fazer com que 
as pessoas nos ouçam, assim como ouvimos opiniões que não 
admitimos. A nossa fala muitas vezes incomoda, aborrece deter-
minadas pessoas. Isso acontece quando é necessário. Mas não es-
tou aqui para ser avaliado a respeito de aborrecer ou não alguém, 
e, sim, para cumprir a minha função de Deputado. E vou sempre 
me manifestar quando não formos respeitados, como não somos 
quando há barulho nas Comissões.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Obriga-

do, Deputado Marcelo Ortiz.
Concedo a palavra ao Deputado Geraldo Pudim, para orientar 

a bancada do PMDB.
O SR. DEPUTADO GERALDO PUDIM – Sr. Presidente, antes 

de mais nada, parabenizo esta Comissão pelo belíssimo trabalho, 
sob o comando de V.Exa, Deputado Cândido Vaccarezza, bem 
como o Relator, Deputado Leonardo Picciani, do meu partido.

Na época em que debutei nesta Casa como Deputado Fede-
ral, enfrentei grande problema na Comissão de Constituição e 
Justiça, presidida por V.Exa. quando recurso do Deputado Raul 
Jungmann versava exatamente sobre a inclusão na pauta em re-
gime de urgência das medidas provisórias. Eu tive até um voto 
vencido. Integrante do Partido dos Trabalhadores – aqui vale a 
democracia –recorreu de ato do Presidente, Deputado Arlindo 
Chinaglia, também do Partido dos Trabalhadores.
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Evidentemente, essa questão me deixa muito feliz, Deputado 
Leonardo Picciani, porque vejo que o Presidente Chinaglia re-
solveu enfrentar esse caso com muita coragem. E hoje estamos 
concluindo uma tarefa para o Brasil, para o Parlamento, a qual 
vai dar agilidade a esta Casa e permitir que se trate das medidas 
provisórias da forma como deveriam ser tratadas.

Parabenizo V.Exa., Deputado, o Presidente Vaccarezza e todos 
os Parlamentares que contribuíram para a elaboração desse texto 
a respeito do qual houve acordo.

O PMDB votará favoravelmente ao texto do Relator, resultan-
te de acordo. E tenho certeza de que estaremos hoje aqui fazendo 
história para o Brasil, enfrentando com coragem essa questão do 
art. 62 da Constituição.

Parabéns, Sr. Presidente, Sr. Relator.
O PMDB votará favoravelmente ao texto do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Wolney Queiroz, pelo Bloco Parla-
mentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PRB.

O SR. DEPUTADO WOLNEY QUEIROZ – Meu caro Presidente 
Vaccarezza, ilustre Relator, Deputado Picciani, demais Parlamen-
tares, destaco nesta tarde o movimento histórico gerado por esta 
Legislatura. Os Deputados desta Casa, particularmente os inte-
grantes da Comissão de Constituição e Justiça e os da Comissão 
Especial que se reúne hoje, deram contribuição fundamental ao 
rito desenvolvido pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso 
Nacional. Creio que entramos para a história com as posições 
que tomamos aqui e com os avanços que conseguimos registrar.

Esses avanços se basearam em acordo, não em consenso. Mui-
tas vezes há grande diferença entre acordo e consenso. Mas, em 
nome desse acordo, o Bloco Parlamentar decidiu superar as di-
ferenças. E quero aqui ratificar e subscrever as dificuldades e as 
divergências pontuais que o PSB e o PCdoB tiveram em muitos 
momentos – o PDT também subscreve essas divergências. Con-
tudo, em nome desse acordo, nós as superamos, visando alguns 
avanços importantes que eram anseio de toda a Casa.

Estou de acordo com o Líder do Bloco, Deputado Renildo Ca-
lheiros, e com os Deputados Dr. Ubiali e Flávio Dino. E parabenizo 
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o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Arlindo China-
glia, que, numa posição corajosa e independente, soube portarse 
na condução desse delicado e melindroso tema na relação dos Po-
deres. S.Exa., com muita propriedade, soube comportarse e con-
duzir o tema formando esta Comissão Especial e entregando ao 
Deputado Cândido Vaccarezza a sua Presidência, conduzida com 
brilhantismo por S.Exa., e a Relatoria ao Deputado Leonardo Pic-
ciani, que tive a satisfação de ver presidindo a CCJ no ano passado 
e, agora, relatando matéria dessa envergadura, desse porte.

Parabenizo o Presidente e o Relator desta Comissão Especial.
O Bloco votará de acordo com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Como 

vota o PPS, Deputado Humberto Souto?
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO – Sr. Presidente, o 

PPS, embora consciente de que o projeto que votaremos não é o 
melhor, o ideal, considera que houve avanços significativos. 

Aproveito a oportunidade para cumprimentar o Presidente da 
Câmara, que tomou posição corajosa; e o Presidente e o Relator 
desta Comissão Especial, que demonstraram independência e 
vontade de valorizar o Legislativo. 

Aliás, as medidas aprovadas no projeto permitirão algo que 
estava adormecido no Congresso: a possibilidade de debater os 
assuntos. A ida da medida provisória para a Comissão de Cons-
tituição e Justiça criará arena de debate muito importante, que 
valorizará o Congresso Nacional.

Houve ainda outros avanços.
Com referência aos créditos extraordinários, a proposta do 

Relator atende, melhora muito e freia um pouco aquela quanti-
dade de modificações feitas no Orçamento sem a valorização do 
Congresso. Acho que, se conseguirmos manter no Plenário essa 
redação com referência aos créditos extraordinários proposta 
pelo Relator, haverá grande ganho para o Congresso Nacional.

Dessa maneira, resta-me apenas cumprimentar os componen-
tes desta Comissão e todos os que participaram desse entendi-
mento, assim como nós e aqueles que, a duras penas, consegui-
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ram chegar a esse acordo para salvar alguma coisa em defesa do 
Poder Legislativo.

Meus cumprimentos a todos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Há seis 

destaques sobre a mesa. Antes de submeter a matéria à votação, 
quero saber se serão mantidos.

O SR. DEPUTADO DR. UBIALI – Peço sejam retirados os des-
taques por mim apresentados, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Retira-
dos os destaques apresentados pelo Deputado Dr. Ubiali.

Restam três destaques. 
Foram apresentados três votos em separado. 
Não há qualquer problema. Fica para registro na ata.
Aqueles que concordam com o parecer do Relator permane-

çam como se encontram. 
Aprovado, por unanimidade. Sobre a mesa três destaques.
Requerimento de Destaque nº 6 para votação em separado da 

alínea “d” do inciso I do § 1º do art. 62, constante do art. 1º do 
substitutivo, com o objetivo de suprimila. O destaque foi apre-
sentado pela bancada do PSDB.

Passo a lê-lo: 

“Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 161, II, combi-
nado com o art. 117, IX, do RICD, destaque para votação 
em separado da alínea ‘d’ do art. 62, constante do art. 1º 
do substitutivo apresentado à PEC nº 511A, de 2006, com 
o objetivo de suprimir o seguinte texto: 

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamen-
tos e créditos adicionais, ressalvados os previstos no art. 
167, § 3º”. 

Assinado pelo Vice-Líder, Deputado Bruno Araújo.

O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO – Sr. Presidente, de modo 
muito breve, conforme foi anunciado em nosso acordo o PSDB des-
tacaria esses pontos por entender que estamos tratando de créditos 
suplementares nas ADINs que discutem créditos extraordinários, 
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porque os créditos suplementares estão travestidos de créditos ex-
traordinários nas últimas medidas provisórias, sendo tradição nos 
últimos anos. Estamos discutindo essa matéria no Supremo. E ficou 
ajustado, conforme nosso acordo de procedimento, que esse desta-
que seria apresentado. 

Para abreviar, essa é nossa posição.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Não ha-

vendo quem queira encaminhar, passo à votação.
Os Deputados favoráveis à manutenção do texto do Relator 

permaneçam como se encontram. 
Mantido o texto do Relator. Rejeitado o destaque.
Sobre a mesa o Requerimento de Destaque nº 5...
O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO – Sr. Presidente, solicito a 

V.Exa. o registro dos votos dos Deputados João Almeida e Bruno 
Araújo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Registra-
do os votos contrários dos Deputados Bruno Araújo, João Almeida, 
bem como dos Deputados Roberto Magalhães e Humberto Souto.

Sobre a mesa Requerimento de Destaque nº 5, de autoria da 
bancada do PSDB, referente à Emenda nº 29, do Deputado João 
Almeida. Tratase de destaque à emenda, ou a parte da emenda, 
e propõe acréscimo ao art. 62, “a”, constante da Emenda nº 29 
ao substitutivo.

Vou ler o destaque do Deputado João Almeida:

“Requeiro, nos termos do art. 161, II, combinado com o 
art. 117, do RICD, destaque para votação em separado 
de parte da Emenda nº 29, de autoria do Deputado João 
Almeida, apresentada à PEC Nº 511A, de 2006, com o 
objetivo de acrescentar ao substitutivo o seguinte texto: 

‘Art. 62...................................................................

a) Não serão adotadas outras medidas provisórias en-
quanto estiver sujeito à apreciação do Congresso Nacional 
o máximo de 3, ressalvados os casos de guerra e de cala-
midade pública’”. 

Assinado pelo Deputado Bruno Araújo.
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Em discussão.
Para encaminhar, concedo a palavra ao autor do destaque, 

Deputado João Almeida.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Sr. Presidente, meus caros 

Deputados, aproveito a oportunidade também para fazer os elo-
gios, repetidos aqui, à Comissão, especialmente ao Presidente e ao 
Relator, pela diligência no trato da matéria, pela forma como con-
duzem os trabalhos e talvez até pelo resultado aqui alcançado.

Eu, no entanto, Sr. Presidente, persisto com a discussão: em-
bora tudo o que tenha sido feito aqui possa ser muito útil para o 
objetivo que pretendemos, só atingiremos de fato esse propósito 
se pusermos também um freio, uma regulação no Executivo. Da 
forma que está o novo projeto, o Executivo poderá continuar 
editando quantas medidas provisórias quiser. E essas medidas 
provisórias – embora de modo um pouco diferente do que era 
originalmente, porque não produzem trancamento imediato 
da pauta – causarão incidentes permanentes de tramitação regi-
mental. Além disso, produzirão o efeito de obstrução, se não de 
trancamento, mas de obstrução. Poderemos ter aqui 10, 12, 15 
medidas provisórias em primeiro lugar na Ordem do Dia, para 
serem apreciadas. Levamos também para a Comissão de Consti-
tuição e Justiça esse mesmo processo de obstrução da pauta.

Acho que funcionará melhor e definitivamente – e insisto em 
que isso não será uma limitação para o Governo, mas um mero 
controle – com o destaque que apresento. Ou seja, que haja nú-
mero definido de medidas provisórias que possam tramitar con-
comitantemente. Isso não quer dizer que o Executivo possa edi-
tar 1 por mês, 2 por ano, 10, 15, 20 ou 50. O número total não 
está limitado. Limitado está o número de medidas provisórias 
que poderão tramitar concomitantemente.

Se o Governo tem maioria e pode proverse dela, além de ter a 
necessidade de enviar medidas provisórias, que sejam 2 ou 3, de 
forma diligente pode aprová-las. 

De outro lado, será muito fácil quando quisermos fazer aqui 
acordo com 2 ou 3 medidas provisórias em tramitação. Quer dizer, 
continuamos, pela disciplina atual, permitindo que o Governo 
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obstrua a pauta de votação, porque ele pode pôr 6, 8 ou 10 medi-
das provisórias, e só ele, porque a regra do Parlamento é essa. 

Nós aqui nos acostumamos a pensar diferente. A regra do Par-
lamento é: a maioria vence, e a minoria perde. Então, quem faz 
maioria aqui é o Governo, sempre é o Governo. Então, estamos 
dando agora ao Governo a faculdade, que sempre faz a maioria, 
de mudar a Ordem do Dia. Contudo, ela estará sempre obstruída 
se houver um grande número de medidas provisórias em trami-
tação. Complementaríamos melhor essa disciplina se limitásse-
mos a tramitação concomitante, ao mesmo tempo – todos com-
preendem – de medidas provisórias.

Daí por que minha insistência, no momento em que todos 
procuram fazer história, na defesa desse destaque...

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – V.Exa. também está fa-
zendo história. 

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Eu não tenho essa pre-
tensão.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Mas está fazendo.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Eu não tenho essa pre-

tensão, Deputado Genoíno, mas, como o momento é de fazer 
história, eu quero deixar de todo modo o registro dessa proposta 
que encaminharei ao Plenário posteriormente, se necessário for.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Em 
votação.

Esta votação é um pouco diferente.
Os Deputados favoráveis ao texto do Relator é que deverão 

manifestar-se.
Os Deputados favoráveis ao destaque da emenda que modifi-

ca o texto do substitutivo do Relator permaneçam como se en-
contram. 

Rejeitada a emenda, contra os votos dos Deputados João Al-
meida, Bruno Araújo, Humberto Souto e Flávio Dino.

O último destaque é assinado pelo Deputado Bruno Araújo.
Vou ler o destaque, para ficar mais claro:
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“§ 5º O projeto de lei de crédito suplementar e especial que, 
após decorrido o prazo de 75 dias do seu envio pelo Poder 
Executivo, não tenha sido incluído na Ordem do Dia do 
Congresso Nacional poderá ser objeto de medida provisó-
ria, observando o art. 62 com o mesmo conteúdo do pro-
jeto original, cuja tramitação permanecerá suspensa até 
deliberação final da medida provisória”.

O destaque de votação do Deputado é supressivo desse texto.
Com a palavra o Deputado Bruno Araújo.
O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO – Sr. Presidente, as expli-

cações que levaram a esse destaque já foram fornecidas com a 
apresentação da primeira justificativa. Por si só são suficientes 
e fazem parte do acordo de procedimento por nós assumido e 
cumprido por todos os Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Em 
votação.

Os Deputados favoráveis à manutenção do texto do Relator 
permaneçam como se encontram. 

Aprovado o texto do Relator. 
Rejeitado o destaque, com os votos contrários dos Deputados 

João Almeida, Bruno Araújo e Humberto Souto.
Antes de encerrar a reunião, agradeço ao Dr. Sílvio Avelino da 

Silva, Diretor do Departamento de Comissões, à Dra. Cily Mon-
tenegro, à Aparecida, que nos ajudou, à Leila, à Heloísa, à Eveli-
ne e aos consultores Newton Tavares e Luiz Henrique.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, e às Secre-
tárias, muito competentes, que atendem com a maior presteza e 
solidariedade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Obriga-
do, Deputado Genoíno.

Precisamos agora aprovar a ata da presente reunião.
Pergunto aos Srs. Deputados se podemos considerá-la como 

lida e submetê-la à aprovação.
O SR. DEPUTADO FLÁVIO DINO – Solicito a dispensa da lei-

tura, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Cândido Vaccarezza) – Tendo 
sido dispensada a leitura, coloco em discussão a ata da votação. 

Não havendo quem queira discuti-la, coloco em votação.
O Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. 
Aprovada a ata.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. 
Felizmente, finda nosso trabalho, com sucesso. Obrigado. 
Está encerrada a reunião.
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Altera o art. 62 da Constituição Federal para disci-
plinar a edição de medidas provisórias. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos 
termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a 
seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º Dêse a seguinte redação à alínea “d” do inciso I do 
§ 1º e aos §§ 3º, 5º, 6º e 7º do art. 62 da Constituição Federal, 
acrescentandose, ainda, ao mesmo artigo, conforme adiante 
formalizado, os §§ 13, 14 e 15:

“Art. 62.......................................................................

§ 1º. ............................................................................

I  ................................................................................

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento 
e créditos adicionais, ressalvado o previsto no art. 167, §§ 
3º e 5º.

....................................................................................

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 
11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem 
convertidas em lei no prazo improrrogável de cento e vinte 
dias, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decre-
to legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. 

Substitutivo adotado à proposta de  
emenda à Constituição nº 511a, de 2006



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

132
Por que mudar o rito de tramitação das Medidas Provisórias?

................................................................................

§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso 
Nacional sobre o mérito das medidas provisórias depende-
rá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos 
constitucionais, a ser realizado pelas respectivas Comis-
sões de Constituição e Justiça e de Cidadania nos dez dias 
iniciais de tramitação em cada uma das Casas, passando 
a ocupar o primeiro lugar na Ordem do Dia dessas Comis-
sões a partir do sétimo dia. 

§ 6º Considerada admissível, ou não tendo sido apreciada 
a admissibilidade dentro do prazo, será indicado o relator 
para, em cinco dias, manifestar-se quanto ao mérito, bem 
como quanto à admissibilidade no caso de não apreciação, 
após o que a medida provisória entrará em regime de ur-
gência, passando a ocupar, salvo deliberação contrária da 
maioria absoluta da Casa, o primeiro lugar na Ordem do 
Dia do Plenário nas sessões ordinárias e extraordinárias, 
não sobrestando a pauta de deliberação.

§ 7º Inadmitida a medida provisória, nos termos do § 5º, 
caberá recurso, com efeito suspensivo, de um décimo dos 
membros da Casa ao respectivo Plenário, a ser aprecia-
do conjuntamente com a medida provisória, mantida a 
vigência desta desde sua edição até a deliberação final, 
observada quanto à votação o disposto no § 6º.

...................................................................................

§ 9º(Revogado)

....................................................................................

§13 As medidas provisórias deverão ter homogeneidade te-
mática, não podendo versar sobre outra matéria que não 
seja diretamente conexa ao tema enunciado na ementa. 

§14. É vedada a apresentação de medida provisória para 
revogar outra medida provisória.

§ 15. É permitido ao Presidente da República, no prazo de 
quinze dias a contar da edição, retirar a medida provisó-
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ria, que perderá os efeitos desde sua edição, observados o 
disposto no § 10.” (NR)

Art. 2º Revoga-se o § 9º do art. 62 da Constituição Federal.

Art. 3º Dê-se a seguinte redação ao § 3º do art. 167 da 
Constituição Federal, acrescentando-se, ainda, ao mesmo 
artigo, os §§ 5º e 6º, na seguinte forma:

“Art. 167. São vedados:

....................................................................................

§ 3º  A abertura de crédito extraordinário somente será 
admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes 
decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pú-
blica, observado o disposto no art. 62.

....................................................................................

§ 5º O projeto de lei de crédito suplementar e especial que, 
após decorrido o prazo de setenta e cinco dias de seu envio 
pelo Poder Executivo, não tenha sua votação concluída no 
Congresso Nacional, poderá ser objeto de medida provisó-
ria, observado o art. 62, com o mesmo conteúdo do projeto 
original, cuja tramitação permanecerá suspensa até deli-
beração final da medida provisória.

§ 6º O prazo a que se refere o § 5º suspender-se-á  durante 
os períodos de recesso do Congresso Nacional.” (NR)

Art. 4º Ficam convalidadas as medidas provisórias compreen-
didas no art. 2º da Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Art. 5º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 16 de abril de 2008.

Deputado CÂNDIDO VACCAREZZA
Presidente

Deputado LEONARDO PICCIANI
Relator
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