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Resumo 

 

A partir da análise das medidas provisórias enquanto espécie normativa primária, este trabalho se 

dedica a estudar seu processo legislativo, constitucional e regimental, de modo a identificar os 

reflexos promovidos nos procedimentos de tramitação das medidas provisórias com a 

internalização da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade 5127. Na decisão, a Suprema Corte se posicionou pela 

inconstitucionalidade de normas oriundas de emendas inseridas em projeto de lei de conversão de 

medidas provisórias sem pertinência temática com o texto enviado pelo Presidente da República 

ao Congresso Nacional. Especial enfoque será dado ao poder de emenda parlamentar a essa 

espécie normativa, destacando-se o conceito de matéria estranha e os limites que restringem a 

prerrogativa do Poder Legislativo de emendar as medidas provisórias. 

 

Palavras-Chave: processo legislativo; medidas provisórias; matéria sem pertinência temática 
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INTRODUÇÃO 

 

No dia 15 de outubro de 2015, o Supremo Tribunal Federal – STF decidiu pela 

impossibilidade de inclusão de matéria sem pertinência temática nas medidas provisórias durante 

sua tramitação no Congresso Nacional.  

A decisão foi tomada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade – ADI 

5127, de autoria da Confederação Nacional das Profissões Liberais – CNPL, que questionava a 

extinção da profissão de técnico em contabilidade na Lei nº 12.249, de 2010. A referida Lei 

resultou do processo de conversão da Medida Provisória nº 472, de 2009, que, originalmente, não 

tratava de nenhum tema relativo à profissão dos contadores. Com base no princípio da segurança 

jurídica, o STF julgou o pedido da CNPL improcedente, mantendo a validade da norma, mas 

determinando que o Congresso Nacional fosse cientificado de que a prática de incluir nas 

medidas provisórias matéria estranha ao inicialmente proposto por esta espécie legislativa é 

inconstitucional. 

A recente orientação jurisprudencial acrescentou novo limite ao poder de emenda 

parlamentar, alterando os procedimentos desenvolvidos pelo Congresso Nacional durante a 

tramitação das medidas provisórias. Os fundamentos da referida decisão, e seus impactos no 

processo legislativo de apreciação das medidas provisórias pela Câmara dos Deputados e pelo 

Senado Federal serão, então, objeto de análise do presente trabalho. 

O poder de emenda, corolário do poder de iniciativa, assim como o bicameralismo 

estabelecido na Constituição, com a primazia para a Câmara dos Deputados na qualidade de Casa 

iniciadora, foram pontos particularmente afetados após a decisão. Sob os fundamentos de vício de 

iniciativa e descumprimento ao devido processo legislativo, a Corte considerou inconstitucional a 

prática de aprovar matéria sem pertinência temática por meio de emenda parlamentar em medidas 

provisórias. Esse entendimento afeta diretamente o exercício das prerrogativas do Parlamento em 

sua função legislativa.  

A sanção de inconstitucionalidade de uma norma é a mais grave aplicável no 

cumprimento do princípio da supremacia da Constituição, destinada a vícios não convalidáveis 

que ferem a ordem constitucional vigente. Entretanto, o que iremos mostrar neste trabalho é que, 
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no caso das emendas sem pertinência temática, tal sanção, ou seja, a declaração de 

inconstitucionalidade da norma oriunda de emenda estranha, não seria a mais adequada diante do 

princípio da separação dos poderes. 

Diante da análise das medidas provisórias como espécie normativa primária, será 

estudado seu processo legislativo, em nível constitucional e regimental, de modo a identificar as 

alterações surgidas nos procedimentos a partir do posicionamento adotado pelo STF. Especial 

enfoque será dado ao poder de emenda parlamentar a essa espécie normativa, destacando-se o 

conceito de matéria estranha e qual o agente legitimado a proceder tal análise dentro processo 

legislativo federal. Para tanto, estruturamos o presente trabalho em cinco capítulos, destinados a 

mostrar as principais características do direito de emenda parlamentar no contexto da tramitação 

das medidas provisórias.  

No primeiro capítulo serão analisados os argumentos levantados pela maioria dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal que justificam a decisão tomada pela Corte no 

julgamento da ADI 5127, destacando as divergências levantadas durante o julgamento. 

O segundo capítulo, então, estudará o direito de emenda parlamentar nas medidas 

provisórias como corolário da preservação das prerrogativas do Poder Legislativo face ao poder 

excepcional exercido pelo Presidente da República de legislar via medidas provisórias. Nele 

serão estudados a natureza das medidas provisórias e os limites trazidos pela Constituição Federal 

ao exercício atípico do poder legislativo pelo Poder Executivo, e quais as restrições aplicáveis ao 

poder de emenda de Deputados e Senadores. 

No terceiro capítulo, o objetivo central será caracterizar a vedação à aprovação de 

emenda sem pertinência temática como mera recomendação, ou vício procedimental não 

suficiente para gerar inconstitucionalidade da norma. Para tanto, serão apresentados o conceito de 

matéria estranha, caracterizado principalmente por sua subjetividade; a autonomia do projeto de 

lei de conversão oriundo da deliberação das medidas provisórias pelo Congresso Nacional frente 

ao ato normativo editado pelo Presidente; e o regular exercício do direito de emenda sem 

agressão ao devido processo legislativo.  

Entretanto, apesar de não vermos a prática como inconstitucional, a decisão do 

Supremo Tribunal Federal que considerou a inserção de matéria estranha nas medidas provisórias 
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alterou o processo legislativo desenvolvido dentro do Congresso Nacional durante a tramitação 

da proposição, com destaque para o instrumento de impugnação utilizado pelo Senado Federal 

para rejeitar texto aprovado pela Câmara dos Deputados. As características do novo 

procedimento, e seu reflexo no sistema bicameral conformado pela Constituição, serão estudados 

no quarto capítulo. 

Por fim, o último capítulo conclui o presente trabalho para mostrar que as análises 

da atuação do Parlamento, e da inserção de emendas nas medidas provisórias, devem privilegiar o 

princípio da separação dos poderes, sendo realizada com fundamento na preservação da 

integridade da tramitação e da deliberação política.  
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CAPÍTULO 1 – A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O 

DIREITO DE EMENDA 

 

Não são raras as vezes em que o Poder Judiciário é instado a se manifestar acerca 

do processo legislativo desenvolvido internamente no Congresso Nacional. O caso discutido na 

ADI 5127 foi mais um dentre outros que levaram o Supremo Tribunal Federal a se pronunciar 

sobre procedimentos internos ao Poder Legislativo, que interferem diretamente na forma de 

exercício da função legislativa dentro de suas Casas. 

A decisão, ao considerar a inserção de matéria estranha via emenda parlamentar 

em medidas provisórias como prática inconstitucional, tocou ponto central nas relações entre os 

três poderes da República – Executivo, Legislativo e Judiciário – notadamente entre os dois 

primeiros, afetando diretamente o direito de emenda parlamentar durante a tramitação das 

medidas provisórias, e prejudicando o próprio exercício da função legislativa do Parlamento. 

A sanção de inconstitucionalidade de uma norma é a mais grave aplicável no 

cumprimento do princípio da supremacia da Constituição, destinada a vícios não convalidáveis 

que ferem a própria ordem constitucional vigente. Entretanto, o que iremos mostrar neste trabalho 

é que, no caso das emendas sem pertinência temática, tal sanção, ou seja, a nulidade da norma 

não seria aplicável, por trazer consequência mais grave para a segurança jurídica do que o 

possível vício formal identificado. 

A ação foi proposta pela Confederação Nacional das Profissões Liberais – CNPL 

contra o art. 76 da Lei nº 12.249, de 2010, oriunda da conversão em lei da MP nº 472, de 2009. O 

principal argumento da Confederação para pedir a declaração de inconstitucionalidade do 

referido dispositivo foi o fato de ele ter sido inserido via emenda parlamentar sem a devida 

pertinência temática com os assuntos trazidos no texto original da medida provisória enviada pelo 

Poder Executivo. Tal procedimento, segundo a autora da ação, seria suficiente para uma 

inconstitucionalidade, por vício formal, diante de alegada usurpação da iniciativa exclusiva do 

Presidente da República para editar medidas provisórias, ferindo o devido processo legislativo. 

Apesar de a nossa Corte Constitucional ter julgado a ação improcedente, em 

benefício do princípio da segurança jurídica no caso concreto, a decisão proferida na ADI 5127 
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trouxe para o nível constitucional a discussão acerca da inserção, por emenda, de matérias sem 

pertinência temática, durante a conversão de medidas provisórias em lei. 

Como demonstra a ementa da decisão, o STF sinalizou ao Congresso Nacional que 

a prática de inserir matérias consideradas alheias ao objeto inicial da medida provisória não mais 

seria aceita pela Corte a partir daquele momento, por ser tida como inconstitucional1. 

DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 

EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE CONVERSÃO DE MEDIDA 

PROVISÓRIA EM LEI. CONTEÚDO TEMÁTICO DISTINTO DAQUELE 

ORIGINÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRÁTICA EM DESACORDO COM 

O PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL 

(DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO). 

1. Viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático e o 

devido processo legislativo (arts. 1º, caput, parágrafo único, 2º, caput, 5º, caput, 

e LIV, CRFB), a prática da inserção, mediante emenda parlamentar no 

processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de 

conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória. 

2. Em atenção ao princípio da segurança jurídica (art. 1º e 5º, XXXVI, CRFB), 

mantém-se hígidas todas as leis de conversão fruto dessa prática promulgadas até a 

data do presente julgamento, inclusive aquela impugnada nesta ação. 

3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente por maioria de votos. 

(ADI 5127/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15/10/2015) (grifo nosso) 

No voto da Relatora, Ministra Rosa Weber, é reconhecido o direito de emenda 

parlamentar durante a conversão em lei da medida provisória em sua passagem pelo Congresso 

Nacional, diferenciando-o da prerrogativa de iniciativa, esta sim exclusiva do Presidente da 

República para esta espécie normativa: 

O processo pelo qual a medida provisória é convertida em lei promove a 

transformação de um ato legislativo do Governo em ato do Parlamento, e a 

prerrogativa de apresentação, no curso do processo legislativo, de emendas aos 

textos das espécies normativas em tramitação no Congresso Nacional é 

inerente ao exercício da atividade parlamentar. Trata-se de consequência 

necessária da efetiva participação dos membros das Casas Legislativas no processo 

de elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, corolário que é do próprio 

debate sobre as questões envolvidas na tramitação das matérias. (ADI 5127/DF, 

voto da Relatora, Min. Rosa Weber, j. 15/10/2015) 

Entretanto, ao garantir o direito de emenda parlamentar na conversão das medidas 

provisórias, a Ministra também associou, em seu voto, a vedação de inserção de matéria estranha 

                                                 
1 O STF não teve ainda a oportunidade de, até a data de conclusão deste trabalho, analisar novamente a situação em 

caso concreto. 
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nas matérias de iniciativa reservada ao Presidente da República como corolário que também se 

aplicaria aos casos de matéria estranha nas medidas provisórias: 

Como a jurisprudência desta Suprema Corte entende incompatível com o 

delineamento constitucional a incorporação de emenda parlamentar a projeto de lei 

apresentado pelo Chefe do Poder Executivo nos limites do seu poder de iniciativa 

quando ausente o vínculo de afinidade material, a mesma ratio conduz a que 

tampouco se admita emenda absolutamente inovatória em rito legislativo sujeito a 

garantias mais brandas do que as que norteiam o processo legislativo ordinário. 

(ADI 5127/DF, voto da Relatora, Min. Rosa Weber, j. 15/10/2015) 

A Relatora destaca que o rito legislativo aplicado para conversão em lei das 

medidas provisórias no Congresso Nacional é diferenciado, trazendo, então, dois argumentos 

principais para declarar descumprimento ao devido processo legislativo quando este é utilizado 

para aprovação de emendas parlamentares sem pertinência temática com o texto original: i) vício 

de iniciativa; e ii) supressão do debate e de garantias processuais em virtude da celeridade da 

tramitação. 

Relativamente à iniciativa das medidas provisórias, trata-se de ato exclusivo do 

Presidente da República, implicando em exercício atípico da função legislativa, uma vez que 

compete tipicamente ao Congresso Nacional o poder de legislar no âmbito federal. Assim, a 

edição de medidas provisórias, de iniciativa do Presidente, para situações emergenciais, e que 

possuem força normativa de lei sem previamente perpassar pela apreciação do Congresso 

Nacional, é excepcional. 

O texto publicado a partir de uma medida provisória inova o mundo jurídico, sem 

que o titular primeiro do poder legislativo tenha se posicionado previamente quanto ao mérito da 

matéria, por isso sua excepcionalidade, ainda que garantida a apreciação posterior pelo 

Parlamento, podendo este, inclusive, promover alterações (BRANCO, 2007, p. 238), conforme o 

art. 62 da Constituição. 

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

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

Congresso Nacional.  

............................................................................................................... (grifo nosso) 

Nesse sentido, ainda que reconheça que a apreciação posterior realizada pelo 

Congresso Nacional permite a aprovação de alterações no texto do Presidente da República, a 
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Relatora da ADI 5127 considera que o processo legislativo originado é de tal forma diferenciado 

que somente o chefe do Executivo tem a prerrogativa de iniciá-lo, de modo que nele só podem 

tramitar matérias que foram inicialmente tratadas no texto trazido com a medida provisória 

publicada. Por esse entendimento, qualquer matéria inserida fora do rol já fechado pelo 

Presidente estaria seguindo processo legislativo indevido. 

A incorporação de emenda parlamentar sobre matéria estranha às versadas na 

medida provisória implica permitir que se instaure o rito legislativo anômalo 

previsto excepcionalmente na Carta Política para a conversão de medida provisória 

em lei quanto a matéria não submetida ao Congresso Nacional na forma do art. 62, 

caput, da Constituição da República. Mais do que o poder de emenda, significa 

conferir ao parlamentar a titularidade de iniciativa para, esquivando-se do 

procedimento para aprovação das leis ordinárias, submeter propostas 

legislativas avulsas ao rito dos projetos de lei de conversão aproveitando-se da 

tramitação de medidas provisórias sobre outra matéria. (ADI 5127/DF, voto da 

Relatora, Min. Rosa Weber, j. 15/10/2015) 

Os Ministros Edson Fachin e Luis Roberto Barroso2, ao proferirem seus votos, 

seguiram o mesmo argumento da Relatora, ao entenderem ser de competência do Presidente da 

República a definição das matérias abarcadas pelos pressupostos de relevância e urgência que 

legitimam a edição das medidas provisórias.  

Uma vez estabelecido o tema relevante e urgente, toda e qualquer emenda 

parlamentar em projeto de conversão de Medida Provisória em lei se limita e se 

circunscreve ao tema definido como relevante e urgente. (ADI 5127/DF, voto do 

Min. Edson Fachin, j. 15/10/2015) 

Neste ponto, mostra-se um posicionamento que entende que ao projeto de lei de 

conversão se aplicam as mesmas restrições relativas aos pressupostos de relevância e urgência 

aplicáveis ao ato de edição das medidas provisórias, desconsiderando a autonomia existente entre 

o projeto de lei de conversão e a medida provisória, como será demonstrado no próximo capítulo.  

O segundo ponto levantado pela Relatora, que levaria à inconstitucionalidade da 

inserção de emendas com matéria estranha, se refere justamente ao procedimento legislativo 

diferenciado previsto constitucionalmente e regulamentado por resoluções internas, para a 

conversão das medidas provisórias em lei.  

O trâmite seguido pela medida provisória e seu projeto de conversão em lei está 

previsto no art. 62, da Constituição Federal, e se justifica pelo prazo a que se submete o 

                                                 
2 (ADI 5127/DF, voto do Min. Luis Roberto Barroso, j. 15/10/2015) 
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Congresso Nacional para concluir a apreciação dos textos. De acordo com a redação do 

dispositivo citado, a contar-se da data de publicação da medida provisória, a Câmara dos 

Deputados e o Senado Federal terão, juntos, o prazo de sessenta dias, prorrogáveis uma única vez 

por igual período, para apreciarem o texto enviado pelo Poder Executivo3. No Congresso 

Nacional, a matéria deve ser apreciada primeiramente por uma comissão mista, que proferirá 

parecer obrigatório, porém opinativo, sobre o atendimento dos pressupostos constitucionais de 

relevância e urgência da medida provisória, bem como sobre seu mérito. Caberá ao Plenário da 

Câmara dos Deputados, e posteriormente ao Plenário do Senado Federal, se manifestarem 

definitivamente sobre o texto no âmbito do Poder Legislativo, dentro do prazo constitucional. 

Para a Ministra Rosa Weber, o trâmite mais célere, em virtude do prazo 

determinado, causaria uma supressão do debate e do aprofundamento da matéria. 

Em termos práticos, os prazos exíguos prejudicam o exame aprofundado e 

cuidadoso do direito novo posto e têm como consequência a eventual aprovação de 

‘regras que não seriam jamais aprovadas pelo Parlamento em deliberação normal’ 

(CLÉVE, Clemerson Merlin. Medidas provisórias. 2ª edição revista e ampliada. São 

Paulo: Max Limonad, 1999). Do fato de a Constituição admitir tal interferência no 

regular processo legislativo, de modo excepcional, a fim de atender demanda 

reputada urgente e relevante pelo mandatário do Poder Executivo, de modo 

algum se infere que qualquer intenção de direito novo manifestada por parlamentar 

tenha legitimidade para tramitar sob o mesmo regime extremamente simplificado. 

(ADI 5127/DF, voto da Relatora, Min. Rosa Weber) 

O Ministro Barroso separa a reflexão acima em dois pontos, convergindo com o 

posicionamento da Relatora: 

Em segundo lugar – e também observou a Ministra Rosa Weber -, há uma clara 

violação ao devido processo legal, porque existe um modo normal e ordinário de 

produção legislativa A medida provisória é a exceção, e a exceção para casos 

específicos. Quem apresenta uma emenda sem pertinência temática a uma medida 

provisória está burlando o devido processo legal, que tem uma tramitação diversa. 

E, em terceiro lugar – e também observado pela Ministra Rosa Weber -, há um 

problema de violação ao princípio democrático, porque a medida provisória 

suprime uma parcela importante do debate público e do processo deliberativo que 

deve transcorrer no âmbito do Congresso Nacional. (ADI 5127/DF, voto do Min. 

Luis Roberto Barroso, j. 15/10/2015) 

                                                 
3 Este prazo pode ser ainda maior, se for considerada a possibilidade de ocorrência de recesso legislativo que gera a 

suspensão dos prazos (art. 62, §4º, da CF), bem como a continuidade da vigência do texto da medida provisória pelo 

prazo de quinze dias úteis que dispõe o Presidente da República para sancionar ou veta projeto de lei de conversão 

oriundo da apreciação legislativa. 
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Apesar dos argumentos levantados pelo Ministros citados acima, seguidos pelos 

demais, o Ministro Dias Toffoli apresentou divergência quanto ao tratamento dado às emendas 

com matéria estranha. Para o Ministro, a questão deveria ser tratada como irregularidade formal, 

que, por não decorrer do texto constitucional, não é capaz de gerar a inconstitucionalidade da 

norma. 

Em meu entender, não decorre do texto constitucional a exigência de pertinência 

temática entre o objeto da medida provisória e a emenda parlamentar apresentada 

no processo de conversão daquela espécie normativa em lei. (ADI 5127/DF, Min. 

Dias Toffoli, j. 15/10/2015) 

O Ministro argumenta que a Constituição Federal, ao regular tal espécie 

normativa, o faz relativamente a aspectos de sua edição, e quanto a parte do procedimento 

legislativo a ser adotado pelo Congresso Nacional, não trazendo detalhes relativos à elaboração, 

redação, e alteração, que ficaram a cargo da Lei Complementar nº 95, de 1998, prevista pelo 

parágrafo único do art. 59 da CF (ADI 5127/DF, voto do Min. Dias Toffoli).  Assim, a relação 

temática não é uma limitação material constitucional aplicada às emendas parlamentares durante 

a conversão das medidas provisórias, concluindo que: 

Portanto, de meu ponto de vista, não cabe a este Supremo Tribunal Federal avaliar 

se determinado ato normativo, resultante de emenda a projeto de conversão de 

medida provisória, veicula matéria correlata ou não ao tema do ato normativo 

originário. Essa questão diz respeito a assunto interno do Poder Legislativo, não 

devendo ser sindicada pelo Poder Judiciário. (ADI 5127/DF, Min. Dias Toffoli) 

A manifestação da Advocacia Geral da União no processo destaca que o texto 

constitucional prevê apenas dois limites expressos ao poder de emenda parlamentar: veda-se a 

iniciativa parlamentar em matérias de competência privativa do Presidente da República, bem 

como aumento de despesa nos projetos de iniciativa do Presidente (ADI 5127/DF, manifestação 

da Advocacia Geral da União) 

Como bem demonstra a preocupação exarada pelo Ministro Dias Toffoli, a 

matéria não é simples e pode, como tem causado, transtornos mais sérios no processo legislativo 

e na manutenção das prerrogativas parlamentares, em virtude de questionamento de aspectos 

meramente formais do procedimento. 

Nós vamos engessar o debate do processo legislativo dizendo como é que o 

Congresso tem ou não tem que fazer, indo além daquilo que está na Constituição? 

Como nós vamos avaliar se aquela matéria é ou não correlata à medida provisória, 
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se não era necessário se acrescentar aquela emenda, etc, etc., etc. Tenho muita 

dúvida se estaríamos dentro do nosso âmbito de competência, ou se estaríamos 

avançando sobre um âmbito de competência interna corporis do Congresso 

Nacional. (ADI 5127/DF, voto do Min. Dias Toffoli, j. 15/10/2015) 

Parte da preocupação do Ministro Dias Toffoli, inclusive, sobre a quem caberá a 

análise referente ao que pode ou não ser considerado matéria estranha dentro desse processo 

ocasiona muitas das incongruências vivenciadas pelo Poder Legislativo durante o atual trâmite 

das medidas provisórias após a decisão, notadamente o procedimento de impugnação que ocorre 

no Senado Federal, e que será objeto de análise mais aprofundada no quarto capítulo deste 

trabalho. 

Apesar da divergência levantada pelo Ministro Toffoli, os demais Ministros 

seguiram o posicionamento da Relatora quanto à inconstitucionalidade de norma aprovada em lei 

de conversão de medida provisória a partir de emenda sem pertinência com o texto editado pelo 

Presidente da República. 

No caso concreto, entretanto, o Supremo optou por manter a validade do artigo 

questionado, inserido via emenda parlamentar, julgando pela improcedência da ação, em 

homenagem ao princípio da segurança jurídica, um movimento que direciona para a própria 

convalidação do vício, mesmo que identificado como inconstitucional pela Corte. Porém, apesar 

de não declarar a inconstitucionalidade do dispositivo questionado na ADI 5127, o STF decidiu 

por notificar o Congresso Nacional sobre o entendimento da inconstitucionalidade de matéria 

estranha inserida via emenda parlamentar em projeto de lei de conversão de medida provisória.  

Nos próximos capítulos, serão caracterizados o direito de emenda e os impactos 

gerados pela decisão do STF acerca das emendas parlamentares em medidas provisórias, de 

forma a refutar os argumentos levados em consideração pela maioria dos Ministros do Tribunal 

para declarar a prática como inconstitucional, por ferir o devido processo legislativo, destacando 

que o novo procedimento legislativo gerado traz consequências mais graves à preservação das 

prerrogativas parlamentares, e, em maior grau, para a própria defesa da democracia. 
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CAPÍTULO 2 – O DIREITO DE EMENDA NO PROCESSO LEGISLATIVO 

CONSTITUCIONAL DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 

 

2.1.  A função típica de legislar e o processo legislativo das medidas provisórias 

 

A Constituição Federal confere ao Congresso Nacional o exercício do poder 

legislativo, em correspondência com o princípio da separação dos poderes que orienta a divisão 

das funções estatais clássicas – legislativa, executiva e judiciária – entre órgãos distintos que se 

controlam mutuamente. Assim, “ao legislativo cabe a função legislativa, correspondente à edição 

de normas gerais e abstratas (as leis), seja para regular os demais atos estatais, seja para regular a 

vida dos cidadãos” (SUNDFELD, 2008, p. 42). 

A elaboração de espécies normativas é um processo complexo que, no direito 

constitucional brasileiro, se desenvolve ordinariamente em três fases distintas: fase introdutória, 

fase constitutiva e fase complementar. Segundo Branco (2007, p. 915) este processo legislativo 

pode ser conceituado como “o conjunto de atos que uma proposição normativa deve cumprir para 

se tornar uma norma de direito”, e, na legislação brasileira, está regulado nos arts. 59 a 69 da 

Constituição Federal, e por atos internos das respectivas Casas Legislativas.  

Das espécies normativas trazidas pela Constituição Federal, destaca-se a previsão 

das medidas provisórias, por representar exercício atípico do poder de legislar pelo Presidente da 

República. Como bem resume Amaral Júnior (2012, p. 108), apesar da atipicidade, sua previsão é 

coerente com a separação dos Poderes: 

a medida provisória não é uma negação da Separação dos Poderes, porquanto a 

separação dos Poderes – no Brasil – é aquela que a Constituição de 1988 adota, 

texto constitucional esse que também prevê a medida provisória. 

Sua importância para o ordenamento jurídico brasileiro provém principalmente de 

seu enquadramento como exercício atípico da função legislativa pelo Presidente da República, e 

pelo seu amplo uso4 (AMARAL JÚNIOR, 2012). A título de exemplo, dados da 54ª Legislatura, 

                                                 
4 Apesar de não ignorar, este trabalho não se dedica ao estudo das causas que levam o Poder Executivo a se valer 

massivamente do uso das medidas provisórias, de sua legitimidade, ou de quais seus impactos na relação entre os 

Poderes Executivo e Legislativo diante desse cenário. Considera-se, portanto, sua inegável importância no processo 
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compreendida entre os anos de 2011 a 2014, demonstram a edição de 144 medidas provisórias5, 

ressaltando a relevância de seu estudo para o processo legislativo federal. Andrada (2013, p. 190) 

relata que:  

as estatísticas mostram que o Parlamento brasileiro, nestes últimos anos, após 1988, 

legisla com cerca de 92% por medidas provisórias, relegando o legislador a uma 

situação de inferioridade em face das iniciativas autoritárias do Executivo, o que é 

um contrassenso democrático. 

De iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, ao contrário das demais 

espécies previstas, as medidas provisórias possuem força normativa de lei, ou seja, inovam o 

mundo jurídico sem que o Congresso Nacional tenha se posicionado previamente quanto ao 

mérito da matéria. Como bem destaca Amaral Júnior (2012, p. 108), a medida provisória se 

apresenta como um ato satisfativo, “pois ‘adianta’, desde logo, a normatização pretendida, sem 

prejuízo de eventuais mudanças de origem parlamentar quando da conversão em lei”. Esta 

diferenciação é fundamental para entendermos a autonomia do projeto de lei de conversão 

perante a medida provisória a que se refere. 

A primeira previsão formal, no Brasil, de delegação legislativa surgiu com o 

decreto-lei na Constituição de 1937, com Getúlio Vargas. Apesar de retirado após o breve 

período democrático pós Vargas, a ditatura militar de 1964 revisitou o instrumento, impondo-lhe 

algumas restrições e prevendo apreciação posterior do Parlamento.  

O Decreto-Lei só podia ser editado em casos de urgência ou de interesse público 

relevante, desde que não gerasse aumento de despesa, podendo versar sobre segurança nacional, 

finanças públicas e criação de cargos e fixação de vencimentos. Ainda que, a uma primeira vista, 

tais limites sejam restritivos, esse instrumento foi amplamente usado durante a vigência da 

Constituição de 1967, a partir de uma interpretação abrangente do conceito de segurança 

nacional, que permitiu a concentração do poder legislativo no Presidente da República. 

(FERREIRA FILHO, 2002, p. 236) 

                                                                                                                                                              
legislativo brasileiro como motivação para o presente trabalho, cujo foco está em analisar sua tramitação no 

Congresso Nacional e as mudanças implementadas a partir da recente decisão do Supremo Tribunal Federal 

proferida no julgamento da ADI 5127. 
5 Dados coletados no Portal da Legislação, no site do Governo Federal: 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-1/medidas-provisorias/2011-a-2014  

http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-1/medidas-provisorias/2011-a-2014
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Apesar de tramitar pelo Parlamento, este era impedido pelo regime ditatorial de 

apresentar emendas, e, caso não apreciasse o texto no prazo de sessenta dias, o decreto-lei 

tornava-se definitivo – a chamada aprovação tácita (BRANCO, 2007, p. 836), conforme previsto 

no §1º, do art. 55, da Constituição de 1967: “§1º Publicado o texto, que terá vigência imediata, o 

Congresso Nacional o aprovará ou rejeitará, dentro de sessenta dias, não podendo emendá-lo; 

se, nesse prazo, não houver deliberação, o texto será tido por aprovado” (grifo nosso). 

Vemos, portanto, que, em sua primeira versão no direito brasileiro, o permissivo 

do Presidente da República de inovar o ordenamento jurídico, sem manifestação prévia do 

Parlamento, foi usado de maneira ampla, e sem a garantia de que o Parlamento pudesse, sequer, 

apresentar emendas ao novo texto, restringindo as prerrogativas do Poder Legislativo, 

característica típica de regimes não democráticos. 

O decreto-lei foi novamente excluído do ordenamento jurídico brasileiro com a 

Constituição de 1988, que o substituiu pelas medidas provisórias. Ferreira Filho (2003, p. 236) 

destaca que o uso indiscriminado do decreto-lei durante o regime militar gerava críticas ao 

instrumento, tanto no meio político quanto jurídico, caracterizando-se como instrumento de abuso 

e autoritarismo utilizado pelo regime, o que levou o constituinte de 1988 a abolir seu uso, mas 

sem erradicar do ordenamento a hipótese de instrumento de iniciativa do Presidente para 

situações emergenciais6, mas garantindo ao Parlamento o poder de emenda como forma de 

recuperar parte de suas prerrogativas exercidas excepcionalmente pelo Executivo. 

O instituto foi inspirado em espécie normativa semelhante prevista na 

Constituição Italiana de 1947 (AMARAL JÚNIOR, 2012, p. 54), o decreto-legge, abarcando 

parte de suas características, destacadamente a força normativa imediata, e a necessidade de 

deliberação por parte do Parlamento, com a garantia do poder de emenda, em clara observância 

ao princípio democrático. 

Na redação original da Constituição de 1988, não havia explicitamente restrição 

quanto ao conteúdo que poderia ser tratado via medida provisória. Antes das alterações trazidas 

pela Emenda Constitucional – EC nº 32, de 2001, a doutrina defendia a existência de limites 

                                                 
6 A exemplo de França e Portugal, outros países preveem e disciplinam constitucionalmente institutos semelhantes às 

medida provisórias adotadas pelo Brasil (AMARAL JUNIOR, 2012). 
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materiais implícitos7, e havia posicionamento do STF quanto à impossibilidade de tratar sobre 

matéria penal, salvo em benefício do réu8. Entretanto, a nova redação, dada ao art. 62, §1º, da 

Constituição Federal, pela referida emenda, restringe o âmbito material de edição das medidas 

provisórias, ao listar temas que não podem ser tratados por esta espécie normativa: 

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

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

Congresso Nacional.          

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:           

I - relativa a:         

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito 

eleitoral;           

b) direito penal, processual penal e processual civil: 

c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia 

de seus membros;         

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e 

suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;             

II - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer 

outro ativo financeiro;                

III - reservada a lei complementar;            

IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente 

de sanção ou veto do Presidente da República.   

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

Além das limitações descritas no artigo destacado anteriormente, podem ser 

acrescentadas mais três presentes em outros dispositivos constitucionais. A primeira está no art. 

73, do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, que também veda a adoção de medida 

provisória para regulamentação do Fundo Social de Emergência criado pela Emenda 

Constitucional de Revisão nº 1 de 1994. A segunda trata da impossibilidade desta espécie 

                                                 
7  Segundo Amaral Júnior (2012, p. 115 e 116) “Em uma interpretação sistemática e lógica da Constituição de 1988, 

a doutrina inclinou-se no sentido de negar à medida provisória as matérias que a própria Constituição nega à lei 

delegada, porque nitidamente reservadas às Casas do Congresso Nacional, a saber: 

1. atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, bem assim os de competência privativa da Câmara 

dos Deputados e do Senado Federal; 

2. a matéria reservada à lei complementar; 

3. a legislação sobre a organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia dos 

seus membros; 

4. a legislação sobre nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais; e 

5. a legislação sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

No entanto, a prática institucional anterior à EC n. 32, de 2001, não seguiu a doutrina em toda a sua extensão. De 

fato, a medida provisória evitava os três primeiros campos temáticos. Os outros dois sofriam influxo de medidas 

provisórias”.  
8 “Medida provisória: sua inadmissibilidade em matéria penal, extraída pela doutrina consensual da interpretação 

sistemática da Constituição, não compreende a de normas penais benéficas, assim as que abolem crimes ou lhes 

restringem o alcance, extingam ou abrandem penas ou ampliam os casos de isenção de pena ou de extinção de 

punibilidade” (RE 254.818, rel min. Sepulveda Pertence, j. 8/11/2000). 
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normativa regulamentar artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de 

emenda constitucional promulgada entre 1º de janeiro de 1995 e 11 de setembro de 2001, data de 

promulgação da EC nº 32, de 20019. Por fim, a Constituição, em seu art. 25, §2º, veda a edição de 

medidas provisórias estaduais para regulamentar a exploração direta, ou mediante concessão, dos 

serviços locais de gás canalizado. 

A importância de compreender tais limitações materiais é que elas se justificam 

pela natureza de inovação imediata no ordenamento jurídico a partir de ato de edição exclusiva 

do Presidente da República. As matérias selecionadas justificam-se por não serem condizentes 

com o caráter de transitoriedade ou precariedade das medidas provisórias, e/ou pela eficácia 

imediata de lei do texto editado pelo Poder Executivo, sem a garantia do controle pelo Poder 

Legislativo. 

Como visto anteriormente, a função legislativa é garantia da sociedade conferida 

ao Poder Legislativo regularmente investido, de forma que o exercício de tal função por outro 

Poder não pode ser feito de forma tão ampla a ponto de subtrair competência que não lhe é 

própria. Nos próximos itens deste trabalho, iremos analisar o procedimento de deliberação das 

medidas provisórias pelo Parlamento, destacando o poder de emenda como forma de recuperação 

de parte de sua função legislativa precípua. 

 

 

2.2.  Processo legislativo constitucional para apreciação das medidas 

provisórias 

 

Ao ser editada, a medida provisória deve ser imediatamente publicada e remetida 

ao Congresso Nacional, que terá prazo constitucional para realizar sua apreciação, podendo 

convertê-la em lei, com ou sem alterações, ou rejeitá-la. Branco (2007, p. 838) conceitua o 

                                                 
9 Tal limitação advém da interpretação dada ao art. 246, da CF, com redação dada pela EC nº 31, de 2001. O art. 246 

foi inicialmente inserido na Constituição Federal com a Emenda Constitucional nº 6, de 1995, no contexto de 

Reformas Administrativas implementadas pelo governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (AMARAL 

JÚNIOR, 2012, p. 139 e 141). 
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instrumento como “atos normativos primários, sob condição resolutiva, de caráter excepcional no 

quadro da separação dos Poderes, e, no âmbito federal, apenas o Presidente da República conta 

com o poder de editá-las”. A condição resolutiva citada pelo autor se refere à necessidade de 

apreciação do texto pelo Parlamento. Assim, ao editar uma medida provisória, o Presidente da 

República não apenas inova o ordenamento jurídico, como inicia o processo legislativo de sua 

conversão em lei.  

Em síntese, o processo legislativo para apreciação das medidas provisórias é 

regulado pela Constituição Federal, e pelo Regimento Comum do Congresso Nacional, em 

especial a Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional. A Constituição prevê que, no 

Congresso Nacional, a matéria deve ser apreciada primeiramente por uma Comissão Mista, que 

proferirá parecer obrigatório, porém opinativo, sobre o atendimento dos pressupostos 

constitucionais de relevância e urgência da medida provisória, bem como seu mérito. Caberá ao 

Plenário da Câmara dos Deputados, e posteriormente ao Plenário do Senado Federal, se 

manifestarem definitivamente sobre o texto no âmbito do Congresso Nacional. 

No caso de rejeição da matéria, ou de não conclusão da apreciação dentro do prazo 

constitucional, deve o Poder Legislativo disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas 

decorrentes da medida provisória10.  

Caso a medida provisória seja aprovada sem alterações de mérito, o texto irá 

direto para promulgação pelo Presidente da Mesa do Congresso Nacional11, sendo publicado 

como lei no Diário Oficial da União, tornando a vigência definitiva12. Ainda que não proponha 

novos textos à medida provisória enviada, pode o Poder Legislativo optar por aprová-la apenas 

parcialmente, ou seja, suprimindo parte do texto encaminhado pelo Presidente, mantendo os 

                                                 
10 A previsão do referido decreto legislativo encontra-se no §11, do art. 62, da CF. Tal dispositivo prevê o prazo de 

até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória para que ele seja aprovado pelo Congresso 

Nacional. Caso contrário, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência da 

medida provisória permanecerão regidas por elas. Apesar de constitucionalmente previsto, não é uma prática do 

Congresso Nacional a edição do referido Decreto Legislativo, não havendo sido registrado nenhuma espécie 

legislativa com essa finalidade que tenha sido aprovada pelas duas Casas após a edição de Emenda Constitucional nº 

32.   
11 Art. 12, Resolução 1/2002-CN. 
12 “Está assentado na Jurisprudência do STF sobre a medida provisória que ‘a sua aprovação e promulgação integrais 

apenas lhe tornam definitiva a vigência, com eficácia ex tunc e sem solução de continuidade, preservada a identidade 

originária do seu conteúdo normativo’ (ADI-MC 691, RTJ, 140/797, Rel. Sepúlveda Pertence)” (BRANCO, 2007, p. 

847). 
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demais dispositivos inalterados. Nessa hipótese, há autores como Trindade (2016) que defendem 

que o texto não precisaria ser enviado à sanção, pois, ainda que parcial, a matéria já teria a 

anuência do Presidente da República, uma vez que foi por ele enviada. Entretanto, qualquer 

alteração no texto da medida provisória, ainda que proveniente apenas de supressão de 

dispositivos, deve ser enviada para a fase executiva do processo legislativo, ou seja, para sanção 

ou veto, conforme nos ensina a jurisprudência do STF13 (RE 217.194, Rel. Min. Maurício 

Corrêa). 

Não seria possível admitirmos que a aprovação fracionada da medida provisória 

fosse automaticamente enviada à promulgação, sem a manifestação do Presidente da República. 

Ora, o processo legislativo se desenvolve em três fases distintas, de tal forma que a última fase, 

de deliberação executiva, é essencial para a integridade de formação da vontade legislativa, 

somente sendo dispensada em casos excepcionais. A excepcionalidade que permite o envio do 

texto da medida provisória direto à promulgação, após ser apreciado pelo Congresso Nacional, só 

se verifica quando o texto é aprovado sem nenhuma alteração de mérito, seja ela acréscimo, 

mudança ou supressão de dispositivos, por ser mantida, em sua integralidade, a vontade do 

Presidente da República quando da edição da medida provisória. Qualquer supressão, ainda que 

mínima, exige que o ato passe pela fase de sanção ou veto do Presidente da República, para que 

seja garantido a ele a manifestação quanto à manutenção do interesse público e da legalidade e 

constitucionalidade do texto aprovado pelo Parlamento, mantendo, assim, a integridade do 

processo legislativo.14 

Relativamente à inovação no texto enviado pelo Presidente, a Constituição prevê a 

possibilidade de os parlamentares aprovarem alterações no texto original da medida provisória, 

conforme o §12, do art. 62, da CF, trazido abaixo, devendo, então, encaminhar o novo texto com 

                                                 
13 “Conversão em lei das medidas provisórias, sem alteração substancial do seu texto: ratificação do ato normativo 

editado pelo presidente da República. Sanção do chefe do Poder Executivo. Inexigível. Medida provisória alterada 

pelo Congresso Nacional, com supressão ou acréscimo de dispositivos. Obrigatoriedade da remessa do projeto de lei 

de conversão ao presidente da República para sanção ou veto, de modo a prevalecer a comunhão de vontade do 

Poder Executivo e do Legislativo”. (RE 217.194, rel. min. Maurício Corrêa, j. 17-4-2001, 2ª T, DJ de 1º-6-2001.) 

(grifo nosso) 
14 Nesses casos, ressalva-se a possibilidade de, durante a passagem no Congresso Nacional, serem aprovadas apenas 

alterações redacionais ou de técnica legislativa que não alterem o mérito da proposta, de forma que o texto não 

precisará ser apreciado pelo Presidente da República. 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=217194&CLASSE=RE&cod_classe=437&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=217194&CLASSE=RE&cod_classe=437&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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as mudanças sugeridas para sanção ou veto15. A apreciação posterior realizada pelos 

parlamentares inclui, portanto, a possibilidade de serem apresentadas emendas (SILVA, 2006), 

gerando o chamado projeto de lei de conversão. 

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

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

Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

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

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da 

medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja 

sancionado ou vetado o projeto. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 

2001) 

................................................................................................................ (grifo nosso) 

Esclarecida a natureza da medida provisória como ato privativo do Presidente da 

República, e que consiste no exercício atípico da função legislativa, o próximo tópico irá analisar 

o poder de emenda dos Parlamentares durante a passagem do texto pelo Congresso Nacional, 

titular do poder legislativo. Especial destaque é dado ao poder de emenda, como forma de 

recuperação e manutenção de suas prerrogativas. 

 

 

2.3.  O exercício do poder de emenda e suas limitações  

 

Como já salientado, a edição de medidas provisórias pelo Presidente da República 

representa exercício atípico da função legislativa que, constitucionalmente, deve ser exercida pelo 

Poder Legislativo. Como bem conceitua Ferreira Filho (2012, p. 137), a separação dos poderes é 

oriunda da classificação das funções estatais que traz uma independência recíproca entre os 

poderes, ou seja, “não significa a inexistência de pontos de contacto entre eles no desempenho de 

                                                 
15 A sanção ou veto do projeto de lei de conversão gerado no Parlamento a partir da apreciação de uma medida 

provisória segue as mesmas regras constitucionais aplicáveis para os demais projetos de lei ordinária ou 

complementar. Conforme disposto pelo art. 66 da Constituição Federal, o Presidente da República terá 15 dias úteis 

para vetar o projeto de lei de conversão, total ou parcialmente, por considerá-lo inconstitucional ou contrário ao 

interesse público. Cabe ressaltar que o Brasil não adota a teoria do veto absoluto, de forma que o §4º, do art. 66, da 

CF, prevê que o Congresso Nacional fará a apreciação definitiva do veto em sessão conjunta, podendo rejeitá-lo, 

reestabelecendo o texto aprovado pelo Poder Legislativo, pelo voto da maioria absoluta de cada Casa. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
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suas tarefas. [...] Cada poder desempenha principalmente uma função, sem que lhe seja 

absolutamente proibido a imissão noutra” (FERREIRA FILHO, 2012, p. 137). 

Assim, considerar a prerrogativa do Presidente de edição de ato normativo com 

força e eficácia de lei como exercício atípico da função legislativa não significa, de nenhum 

modo, ignorar que a previsão das medidas provisórias compõe a ordem constitucional, uma vez 

que é instrumento previsto pela Carta Magna. Trata-se de fonte legítima de normas jurídicas 

criadas a partir do exercício, pelo Presidente da República, de competência que lhe é própria 

(AMARAL JÚNIOR, 2012, p. 243). 

Entretanto, o ato de edição das medidas provisórias não encerra o processo 

legislativo previsto na CF, ao contrário, o inicia, como bem resume o Ministro Celso de Mello 

durante o julgamento da ADI 293 MC: 

a edição de medida provisória gera dois efeitos imediatos. O primeiro efeito é de 

ordem normativa, eis que a medida provisória, que possui vigência e eficácia 

imediatas, inova, em caráter inaugural, a ordem jurídica. O segundo efeito é de 

natureza ritual, eis que a publicação da medida provisória atua como verdadeira 

provocatio ad agendum, estimulando o congresso nacional a instaurar procedimento 

de conversão em lei. (ADI 293 MC, Relator Min. Celso de Mello, j. 06/06/1990) 

Como forma de preservar sua competência típica primordial, é permitido aos 

legisladores apresentarem emendas às medidas provisórias durante o processo de sua conversão 

em lei, “não mais perdurando a proibição nesse sentido que havia no regime do decreto-lei na 

ordem constitucional pretérita” (BRANCO, 2007, p. 846). Como bem salienta Ferreira Filho 

(2012), o poder legislativo incumbe ao Parlamento, órgão representativo. Dessa forma, a garantia 

ao poder de emenda parlamentar durante o processo legislativo das medidas provisórias é 

essencial para o exercício pleno dessa atividade típica atribuída pela Constituição Federal ao 

Congresso Nacional. Ferreira Filho assinala (2012, p. 232): 

A reserva desse poder aos membros do Legislativo deflui do fato de que os 

parlamentares são membros do órgão que, de acordo com a doutrina tradicional, 

constitui o direito novo, estabelecendo-se a emenda como reflexo desse poder de 

estabelecer novo direito. (grifo nosso) 

Assim, quando o art. 62, §12, da Constituição Federal, prevê a hipótese de 

apresentação de projeto de lei de conversão, institui-se uma garantia constitucional ao exercício 

do poder de emenda parlamentar durante a tramitação da medida provisória no Congresso 
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Nacional, e, em última análise, representa a própria concretização do princípio democrático no 

processo legislativo das medidas provisórias. 

Como não se pode suprimir o direito de emenda do Parlamentar, havendo emendas 

oferecidas à medida provisória, é que virtualmente se faz um projeto de lei de 

conversão, que tem que ter a sanção do Presidente da República, porque tem 

alterações. Ou seja, a medida provisória poderia ser rejeitada na íntegra, ou 

aprovada na íntegra, ou se criar um caminho mais democrático, que era o 

caminho do sistema italiano: o de se estabelecer a possibilidade de emendar a 

medida provisória e dar-se a esse ser misto o que se chamou de ‘lei de conversão’. 

(JOBIM apud Amaral Júnior, 2012, p. 185) (grifo nosso) 

Ferreira Filho (2012, p. 231) conceitua emenda como “proposta de modificação de 

proposta de direito novo”, caracterizando-a, portanto, como uma iniciativa acessória ou 

secundária da proposta legislativa apresentada. O autor destaca que a competência para emendar 

é exclusiva do Legislativo16, com base na sua função precípua de legiferar (FERREIRA FILHO, 

2012). Ressalta-se, ainda mais, sua importância quando colocada no contexto de alterar uma 

norma que já se encontra em vigor, ainda que precariamente, como é o caso das medidas 

provisórias. 

O direito de emenda, então, não se manifesta como mera prerrogativa formal 

dentro do processo legislativo das medidas provisórias, mas como expressão da prevalência do 

Parlamento no exercício de sua atividade legislativa, ou pelo menos uma tentativa de resguardar 

suas atribuições típicas. O direito de emenda, então, dotado de tão importante característica, 

representando mecanismo de equilíbrio entre os Poderes diretamente envolvidos quando da 

edição e apreciação das medidas provisórias, Executivo e Legislativo, deve ser analisado com 

cautela, ainda que não se ignore a existência de limites ao seu exercício: 

O processo pelo qual a medida provisória é convertida em lei promove a 

transformação de um ato legislativo do Governo em um ato do Parlamento, e a 

prerrogativa de apresentação, no curso do processo legislativo, de emendas aos 

textos das espécies normativas em tramitação no Congresso é inerente ao exercício 

da atividade parlamentar. Trata-se de consequência necessária da efetiva 

participação dos membros das Casas Legislativas no processo de elaboração, 

redação, alteração e consolidação das leis, corolário que é do próprio debate sobre 

                                                 
16 O poder de emendar é reservado aos Parlamentares, ainda que tenhamos previsão constitucional do exercício da 

iniciativa legislativa por outros poderes. Aos titulares do poder de iniciativa que não fazem parte do Poder 

Legislativo há a possibilidade de, em matérias e ocasiões restritas, propor alterações no texto de sua autoria por meio 

de mensagens aditivas, conforme previsto para as leis orçamentárias no art. 166, §5º, da CF, mas não se confunde 

com o poder de emenda. 
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as questões envolvidas na tramitação da matéria. (ADI 5127/DF, voto da Relatora, 

Min. Rosa Weber) 

A prerrogativa de apresentar emendas é inerente ao exercício da atividade 

parlamentar, de modo que os limites nessa atuação somente se justificam na medida em que 

razoáveis para a manutenção do equilíbrio harmônico entre os Poderes, só podendo derivar do 

próprio texto constitucional consagrador do princípio da separação dos Poderes. 

A limitação desarrazoada ao direito de emenda parlamentar fere a independência 

entre os Poderes, e sua negação, inclusive, é típica de regimes autoritários, a exemplo do antigo 

decreto-lei, que negava expressamente esse direito ao Congresso Nacional. 

Nesse sentido, quais seriam, então, os limites aplicáveis ao poder de emenda às 

medidas provisórias?  

As limitações formais são provenientes de normas regimentais, não havendo 

previsão constitucional neste sentido. A Resolução nº 1/2002-CN traz uma limitação temporal 

quando determina, em seu art. 4º, que poderão ser oferecidas emendas à medida provisória 

apenas nos seis primeiros dias que se seguirem a sua publicação. 

A falta de limites relativos a quantidade de emendas, e a não exigência de 

apoiamento mínimo, ou seja, as emendas podem ser propostas individualmente pelos 

Parlamentares, sejam eles Deputados Federais ou Senadores, favorece a participação, 

contribuindo para que o debate parlamentar seja ampliado. 

Sob o aspecto material, a Constituição Federal prevê dois limites aplicáveis 

também durante a conversão em lei das medidas provisórias: i) vedação ao aumento de despesa 

em projetos do Presidente da República e ii) emendas que tratem de matérias de iniciativa 

reservada. 

O primeiro limite está previsto no art. 63, da CF, que veda emendas que resultem 

em aumento de despesa em projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República17. Deve-

se atentar para o fato de que tal restrição se aplica às matérias de iniciativa exclusiva do 

                                                 
17 A limitação de aumento de despesa aos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República não se aplica 

ao Projeto de Lei Orçamentária, uma vez que, nessa proposição, pode haver aumento da despesa prevista via 

emenda, desde que cumpridos os requisitos previstos no art. 166, §3º, da CF. 
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Presidente, independentemente do veículo normativo usado, ou seja, ainda que a proposta seja 

veiculada via medida provisória. 

A segunda restrição é relativa à iniciativa reservada do Presidente da República, 

trazidas pelo art. 61, §1º, da Constituição, que lista matérias cujo processo legislativo só pode ser 

iniciado por ato do Presidente.  

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 

ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso 

Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 

Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos 

previstos nesta Constituição. 

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 

II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 

autárquica ou aumento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, 

serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

18, de 1998) 

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como 

normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o 

disposto no art. 84, VI;  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, 

promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a 

reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 

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

Observe-se que, apesar de a deflagração do processo legislativo ser, para essas 

matérias, de competência única do chefe do Poder Executivo Federal, até mesmo nelas persiste a 

garantia constitucional ao poder de emenda parlamentar, inclusive referendada pelo Supremo 

Tribunal Federal: 

a iniciativa de lei constitui mero pressuposto objetivo vinculatório do procedimento 

legislativo, que se exaure no impulso dado pelo Poder competente, sem o efeito de 

reduzir a atuação do Poder Legislativo a uma simples aprovação ou rejeição. (RE 

140.542, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 30/09/1993) 

A possibilidade de exercício do poder de emenda é, pois, garantida pelo texto 

constitucional, e reforçada a partir do entendimento da Suprema Corte de reconhecer essa 

prerrogativa inclusive em matérias de iniciativa reservada, sejam elas tratadas por espécies 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc18.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc18.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc18.htm#art61§1iif
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=140542&CLASSE=RE&cod_classe=437&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=140542&CLASSE=RE&cod_classe=437&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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legislativas ordinárias, a exemplo de projetos de lei ordinária ou complementar, ou por espécie 

normativa excepcional, como o são as medidas provisórias. Ainda que o âmbito material das 

medidas provisórias, de modo geral, não seja restrito às matérias de iniciativa reservada, a espécie 

normativa é de competência exclusiva do Presidente da República, e pode tratar dos temas 

elencados pela Constituição em seu art. 61, §1º.  

Mas, seja em projeto de lei, seja em medida provisória, é vedado ao Poder 

Legislativo apresentar emendas que atinjam a prerrogativa do Presidente quanto a essas matérias. 

O STF, inclusive, já se posicionou pela não convalidação do vício de iniciativa por meio da 

sanção presidencial18. Entretanto, se a emenda parlamentar não usurpar a prerrogativa do 

Presidente da República, não há vedação constitucional que limite o aspecto material da emenda 

além das hipóteses já tratadas neste tópico. 

Não é qualquer emenda em proposições que tratem de matérias de iniciativa 

reservada que estarão maculadas de inconstitucionalidade, mas tão somente aquelas que tratem 

dos temas elencados no art. 61, §1º da CF. Assim, o que determina o vício de iniciativa quando 

da apresentação de uma emenda parlamentar não é a correlação temática entre a emenda e o texto 

inicialmente proposto pelo Presidente da República, e sim o conteúdo material tratar de matéria 

vedada à iniciativa parlamentar. 

Esse esclarecimento é fundamental, uma vez que, como exposto no primeiro 

capítulo, parte da tese adotada pelo STF fundamentando a decisão proferida na ADI 5127 foi a 

correlação realizada entre o poder de emenda em projetos de lei de iniciativa do Presidente que 

tratam de matéria de iniciativa reservada, e o poder de emenda durante a conversão em lei das 

medidas provisórias. A relatora, Min. Rosa Weber, associou a vedação de inserção de matéria 

estranha nas matérias de iniciativa reservada ao Presidente da República como corolário que 

também se aplicaria aos casos de matéria estranha nas medidas provisória. 

Como a jurisprudência desta Suprema Corte entende incompatível com o 

delineamento constitucional a incorporação de emenda parlamentar a projeto de lei 

apresentado pelo Chefe do Poder Executivo nos limites do seu poder de iniciativa 

                                                 
18 “A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de 

iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele 

seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da 

Súmula 5/STF. (ADI 2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3/12/2003) 

 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=404096&PROCESSO=2867&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2263
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quando ausente o vínculo de afinidade material, a mesma ratio conduz a que 

tampouco se admita emenda absolutamente inovatória em rito legislativo sujeito a 

garantias mais brandas do que as que norteiam o processo legislativo ordinário. 

(ADI 5127/DF, voto da Relatora, Min. Rosa Weber) 

Entretanto, tal entendimento não é aplicável, uma vez que a razão que conduz para 

a vedação de inserção de matéria estranha em temas de iniciativa reservada ao Presidente da 

República não se justifica a partir da inovação, e sim quanto ao círculo reservado ao chefe do 

Poder Executivo que, caso ultrapassado, significa vício de iniciativa por parte dos parlamentares. 

Como bem ressalta Trindade (2016), ao se deparar com casos concretos em que declarou a 

inconstitucionalidade de dispositivos inseridos no Parlamento considerados estranhos a projetos 

de iniciativa reservada do Poder Executivo, a Suprema Corte declarou sua inconstitucionalidade 

principalmente por ferirem a reserva de iniciativa, ou seja, por significarem usurpação da 

iniciativa, e não por autonomamente representarem matéria de conteúdo estranho à proposta 

original. 

Assim, o caso das emendas com matéria estranha nas medidas provisórias não se 

confunde com as decisões proferidas pelo STF em matérias de iniciativa reservada. As medidas 

provisórias, apesar de iniciativa exclusiva do Presidente da República, não estão restritas 

materialmente a conteúdo de iniciativa reservada. As limitações materiais já foram citadas neste 

trabalho, e, fora dos casos relatados, não há limitação quanto ao conteúdo do texto. Ao 

Parlamento é vedado apresentar nova matéria, seja em projeto de lei ou em medida provisória, 

que seja de iniciativa reservada e não tenha sido inicialmente tratada no texto enviado pelo 

Presidente, pois com isso sim, gera inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Esclarecendo: 

não é o fato de a matéria não ter sido tratada, por si só, no texto original que traz a 

inconstitucionalidade; e sim seu âmbito material conter matéria de iniciativa reservada, pois isto 

sim se confunde com a cláusula constitucional que confere exclusividade de iniciativa aquelas 

matérias ao Presidente da República. 

Tal vedação se aplica, inclusive, nas propostas de iniciativas do próprio 

Parlamento. Não pode o Congresso Nacional, em nenhuma de suas Casas, aprovar emenda a 

texto de origem parlamentar que trate de matéria de iniciativa reservada. 

Somente quando a matéria nova inserida pelos Parlamentares tocarem a esfera de 

iniciativa reservada a outros poderes é que ter-se-á vício de iniciativa, não sendo este um 
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entendimento passível de ser ampliado de maneira irrestrita a qualquer outro conteúdo inserido 

por emenda parlamentar, por significar restrição indevida ao exercício de emenda, prerrogativa 

fundamental e constante do exercício típico da função legislativa conferida ao Congresso 

Nacional. 

Há autores que defendem que a inserção de matéria estranha representaria 

violação à separação dos poderes e, de forma conexa, à iniciativa exclusiva do Presidente da 

República para edição de medidas provisórias. Entretanto, a partir do exposto, o tópico seguinte 

irá demonstrar que o projeto de lei de conversão é instrumento autônomo que materializa o 

direito de emenda parlamentar e não se sujeita, sequer, às restrições aplicáveis ao texto original 

da medida provisória quando de sua edição. Restringir, portanto, o exercício da prerrogativa dos 

parlamentares em apresentar, apreciar e aprovar emendas durante a conversão da medida 

provisória em lei fora das hipóteses trazidas constitucionalmente gera graves consequências para 

os princípios democrático e da separação dos poderes. 
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CAPÍTULO 3 – A INCLUSÃO DE EMENDAS SEM PERTINÊNCIA 

TEMÁTICA NAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 

 

A recomendação de observância da pertinência temática entre os dispositivos 

legais não é uma inovação da decisão proferida pelo STF na ADI 5127. A Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998, traz como princípio formal para atendimento da boa técnica 

legislativa que a lei não contenha matéria estranha a seu objeto ou que com ele não guarde 

afinidade, pertinência ou conexão (art. 7º, inciso II). 

Entretanto, os alcances dos vocábulos trazidos pelo princípio citado são subjetivos, 

e o art. 18 da mesma Lei Complementar esclarece que eventual vício formal não desobriga o 

regular cumprimento das disposições legais dos textos normativos aprovados segundo o devido 

processo legislativo. A noção de matéria conexa, correlata, e com afinidade temática é subjetiva, 

e a relação entre os textos pode não ser direta e evidente. 

Também em relação às leis orçamentárias, o art. 165, §8º, da Constituição Federal, 

dispõe que “a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à 

fixação da despesa”. Conforme ensina Silva (2010, p. 740), trata-se do princípio da 

exclusividade, aplicado às leis orçamentárias, com o objetivo de se evitar que normas relativas a 

outros campos jurídicos, a exemplo de direito civil ou penal, sejam tratadas nessas normas. 

A vedação consagrada pela Constituição de 1988 para as leis orçamentárias se 

originou ainda em 1926, com a Emenda à Constituição de 1891, motivada por excessos ocorridos 

ainda durante a República Velha, quando os Parlamentares aprovavam na lei orçamentária 

matérias absolutamente estranhas, denominadas de caudas orçamentárias (SILVA, 2010, p. 741). 

Entretanto, o caso das leis orçamentárias não se confunde com aquele tratado pela 

Lei Complementar 95, de 1998, e nem com o estudado neste trabalho, acerca das emendas nas 

medidas provisórias. 

Como dito, a vedação às caudas orçamentárias é prevista constitucionalmente, 

inseridas a partir de um contexto de aprovação de leis que tratam sobre orçamento público. As 

leis orçamentárias se diferem das demais leis ordinárias justamente pela especificidade da matéria 
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que é tratada, ao contrário das medidas provisórias ou das leis ordinárias, cujo campo material é 

mais abrangente. 

A natureza das leis orçamentárias traz aspectos que justificam a restrição mais 

rígida ao poder de emenda parlamentar. Primeiro, cabe destacar que possuem iniciativa 

legislativa vinculada, ou seja, o Presidente da República, a quem compete sua apresentação, é 

obrigado, por força dos arts. 165 e 166 da Constituição, a apresentar o projeto de lei ao 

Congresso Nacional.  

Outro aspecto se refere ao grande ônus que possui a rejeição ao projeto de lei 

orçamentária. Em breves linhas, com a rejeição do projeto, a Administração fica sem orçamento, 

não podendo sequer ser elaborada outra proposta para o mesmo exercício financeiro, o que 

levaria a cada despesa ter que ser aprovada, mediante outros instrumentos orçamentários, uma a 

uma pelo Parlamento, o se torna praticamente inviável (SILVA, 2010, p. 741). Essa 

característica, que traz a inviabilidade da rejeição total do orçamento, justifica em parte a vedação 

de que este instrumento seja usado para tratar de outras matérias, que não orçamentárias.  

Acrescente-se a temática envolver aspectos técnicos específicos, e uma apreciação 

totalmente diferenciada de outras leis ordinárias. O processo legislativo das leis orçamentárias 

envolve um procedimento concentrado, com participação mais restrita durante a votação na 

Comissão Mista de Orçamento, além de ser apreciação em sessão unicameral, e não por cada 

Casa separadamente. 

Não é objetivo deste trabalho descrever a tramitação das leis orçamentárias, mas 

importa destacar que o debate e a deliberação de propostas de alterações em seus projetos são 

diferenciados a ponto de dificultar não só a rejeição total das propostas, como também rejeições 

parciais ao texto enviado ou a emendas incorporadas. Assim, a especificidade técnica das 

matérias, associadas aos procedimentos que dificultam a retirada de dispositivos, justificam 

critérios mais rígidos para a apresentação e aprovação das emendas, o que não se verifica no caso 

das medidas provisórias. Nestas há uma participação mais ampliada dos Parlamentares, bem 

como recursos regimentais que não são previstos para as matérias orçamentárias. 
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A regra constitucional que traz o princípio da especificidade nas matérias 

orçamentárias surgiu de um processo histórico específico, e não se justifica apenas por um 

procedimento diferenciado ou célere, de modo que o âmbito do poder de emenda nas leis 

orçamentárias, e suas restrições, não é o mesmo daquele considerado para as medidas provisórias. 

Dentro do procedimento legislativo desenvolvido para conversão das medidas 

provisórias em lei, a Resolução 1/1989-CN já trazia, em seu art. 4º, §1º, a previsão de serem 

apresentadas emendas às medidas provisórias, vedando aquelas que versassem sobre matéria 

estranha, o que foi mantido pela Resolução 1/2002-CN, editada para regulamentar o art. 62, da 

CF após as alterações promovidas pela EC 32/2001, em seu art. 4º, §4º.  

Art. 4º Nos 6 (seis) primeiros dias que se seguirem à publicação da Medida 

Provisória no Diário Oficial da União, poderão a ela ser oferecidas emendas, que 

deverão ser protocolizadas na Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal. 

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

§ 4º É vedada a apresentação de emendas que versem sobre matéria estranha 

àquela tratada na Medida Provisória, cabendo ao Presidente da Comissão o seu 

indeferimento liminar. 

§ 5º O autor da emenda não aceita poderá recorrer, com o apoio de 3 (três) 

membros da Comissão, da decisão da Presidência para o Plenário desta, que 

decidirá, definitivamente, por maioria simples, sem discussão ou encaminhamento 

de votação. 

................................................................................................................ (grifo nosso) 

Apesar da orientação contrária à aprovação de emendas com matéria estranha, na 

prática legislativa não raros são os casos de alterações incluídas em medidas provisórias que 

tratavam de temas diversos, ou até mesmo correlatos, como forma de aproveitar a tramitação 

célere das propostas, principalmente em razão do sobrestamento de pauta, da dificuldade de 

encontrar espaço na agenda legislativa, para viabilizar aprovação de matérias consideradas 

relevantes pelo Parlamento. 

Voltando ao caso específico das medidas provisórias, reitera-se que, apesar de 

regimentalmente proibidas, são extremamente comuns casos de emendas totalmente 

estranhas ao objeto das medidas provisórias serem não só apresentadas e 

processadas, mas até mesmo aprovadas, agregando-se indevidamente ao projeto de 

lei de conversão (PLV). Muitas vezes, aliás, essa conduta indevida parte da própria 

Comissão Mista destinada a apreciar a medida provisória (CF, art. 62, §9º), do 

Relator da matéria na Comissão ou, materialmente, até mesmo do Executivo19 

                                                 
19 Neste ponto o autor faz referência à movimentação, pelo Poder Executivo, de parlamentares de partidos aliados 

para que seja inserido no texto novas proposições, relacionadas ou não com o objeto inicial da medida provisória 
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(embora, formalmente, esse poder não possua autorização constitucional para 

apresentar emendas). (TRINDADE, 2015, p. 223) 

O texto constitucional prevê, como forma de pressionar o Congresso Nacional a 

apreciar as medidas provisórias no prazo constitucional, o sobrestamento das deliberações 

legislativas da Casa em que estiver o texto, depois de decorridos 45 dias da sua publicação sem 

que o Congresso tenha concluído a deliberação. Esta determinação, aliada ao uso massivo do 

instrumento legislativo como forma do Executivo governar, provoca no Poder Legislativo 

reações na tentativa de manter suas prerrogativas, contexto no qual se insere a inclusão de 

matérias nem sempre correlatas com o texto original da medida provisória via emenda 

parlamentar.20 

A aprovação de emendas consideradas relevantes pelo Parlamento durante a 

conversão em lei das medidas provisórias, ainda que sem pertinência temática, era vista como 

uma saída possível diante da pauta dominada por matérias de iniciativa do Executivo, 

representando, em uma análise mais profunda, uma tentativa do próprio Poder Legislativo de 

manter suas prerrogativas típicas. 

A decisão do STF no julgamento da ADI 5127, que considerou a prática 

inconstitucional foi resumida no primeiro capítulo deste trabalho, a partir de dois argumentos 

principais: i) vício de iniciativa; e ii) supressão do debate e de garantias processuais em virtude 

da celeridade da tramitação. 

Com relação ao primeiro ponto, ele já foi combatido no capítulo dois, quando 

tratamos dos limites materiais aplicados ao poder de emenda, notadamente quanto à restrição de 

emenda parlamentar inovar inserindo matérias reservadas pela constituição à iniciativa de outros 

Poderes. 

Relativamente ao devido processo legislativo seguido pelas medidas provisórias e 

seu projeto de lei de conversão, é fundamental reconhecer a autonomia do projeto de lei de 

conversão em face da medida provisória, por possuírem naturezas e limites distintos, o que será 

                                                                                                                                                              
apresentada, também como forma de se valer da tramitação já avançada do texto para viabilizar uma alteração 

legislativa considerada relevante. 
20 Outros exemplos dessa reação podem ser extraídos das seguintes Questões de Ordem: QO 411/2009 

(sobrestamento de pauta); QO 352/2013 (prazo mínimo para apreciação no Senado Federal); QO 43/2015 

(sobrestamento condicionado à leitura em Plenário). 
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objeto de estudo no próximo item deste trabalho, para então, analisarmos o processo legislativo 

aplicado às emendas. 

 

 

3.1  Autonomia do projeto de lei de conversão 

 

O caput do art. 62, da CF, condiciona o exercício da competência do Presidente da 

República para edição das medidas provisórias ao atendimento dos pressupostos de relevância e 

urgência. No caso de não atendimento, ter-se-á caso de inconstitucionalidade de todo o texto por 

falta dos pressupostos legitimadores do exercício de competência legislativa extraordinária pelo 

Presidente da República. 

O juízo sobre a ocorrência dos pressupostos ocorre em três momentos, quais sejam: 

pelo Presidente da República, ao editar a medida provisória; pelo Congresso Nacional, durante a 

sua tramitação (inclusive em sede de análise preliminar21); e pelo Poder Judiciário em caráter 

excepcional. 

O Supremo Tribunal Federal, ao contrário do regime anterior à Constituição de 

1988, admite a hipótese do controle jurisdicional sobre o atendimento ou não dos pressupostos 

constitucionais pelo Presidente da República de forma excepcional, por ser a edição de medidas 

provisórias uma “competência normativa primária que lhe foi outorgada, extraordinariamente 

pela Constituição da República”: 

POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS 

PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS (URGÊNCIA E RELEVÂNCIA) 

QUE CONDICIONAM A EDIÇÃO DE MEDIDAS PROSIÓRIAS. A edição de 

medidas provisórias pelo Presidente da República, para legitimar-se juridicamente, 

depende, dentre outros requisitos, da estrita observância dos pressupostos 

constitucionais da urgência e da relevância (CF, art. 62, “caput”). Os pressupostos 

                                                 
21 O §5º do art. 62 da CF determina que a deliberação de cada Casa deve se iniciar pelo juízo prévio quanto ao 

atendimento dos pressupostos constitucionais. Nesse sentido, ao colocar o parecer da comissão mista em votação, os 

Plenários de cada Casa iniciam a deliberação pela preliminar de atendimento aos pressupostos de relevância e 

urgência do texto inicial da medida provisória, e sobre sua adequação financeira e orçamentária, para apenas, vencida 

a etapa preliminar, iniciar a deliberação do mérito da proposta e do projeto de lei de conversão, caso apresentado. No 

mesmo sentido, o art. 8º, da Resolução 1/2002-CN, determinando que, a rejeição das preliminares, em qualquer das 

Casas, gera o arquivamento da matéria. 
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da urgência e da relevância, embora conceitos jurídicos relativamente 

indeterminados e fluidos, mesmo expondo-se, inicialmente, à avaliação 

discricionária do presidente da República, estão sujeitos, ainda que 

excepcionalmente, ao controle do Poder Judiciário, porque compõem a própria 

estrutura constitucional que disciplina as medidas provisórias, qualificando-se 

como requisitos legitimadores e juridicamente condicionantes do exercício, pelo 

Chefe do Poder Executivo, da competência normativa primária que lhe foi 

outorgada, extraordinariamente, pela Constituição da República. Doutrina. 

Precedentes. A possibilidade de controle jurisdicional, mesmo sendo excepcional, 
apóia-se na necessidade de impedir que o Presidente da República, ao editar 

medidas provisórias, incida em excesso de poder ou em situação de manifesto 

abuso institucional, pois o sistema de limitação de poderes não permite que 

práticas governamentais abusivas venham a prevalecer sobre postulados 

constitucionais que informam a concepção democrática de Poder e de Estado, 

especialmente naquelas hipóteses em que se registrar exercício anômalo e 

arbitrário das funções estatais. (ADI 2.213 MC, rel. min. Celso de Mello) 

Do trecho selecionado acima, depreendem-se vários aspectos acerca dos 

pressupostos que os inserem no âmbito da edição das medidas provisórias, e não como 

condicionantes do poder de emenda parlamentar. A própria possibilidade de controle 

jurisdicional é justificada pela necessidade de se coibirem práticas governamentais abusivas por 

parte do Presidente da República, uma vez que se trata de uma espécie normativa que inova o 

ordenamento jurídico a partir de ato simples do Presidente da República, sem prévia 

manifestação do Poder Legislativo. 

Os Parlamentares, entretanto, ao exercerem seu direito de emenda nas medidas 

provisórias, o fazem no exercício regular da sua função legislativa precípua: 

A lei de conversão – comum em ordenamentos jurídicos democráticos, dispensada 

em experiências autoritárias – transforma o ato legislativo do Governo em um do 

Parlamento, o que recupera, ao menos em parte, um dos ideais de Montesquieu: 

a lei não pode ser aplicada pela mesma autoridade ou órgão que a fez. (AMARAL 

JÚNIOR, 2012, p. 45) (grifo nosso) 

O projeto de lei de conversão oriundo do exercício dessa prerrogativa, apesar de, 

dentro do Parlamento, seguir procedimento legislativo diferenciado, ainda assim cumpre a fase 

constitutiva e executiva, como outras proposições. O regime de urgência oriundo da espécie 

normativa ao qual o projeto de lei de conversão está atrelado, no caso as medidas provisórias, se 

concretiza pelo prazo dado pela Constituição para que o Congresso Nacional se manifeste a 

respeito do texto original, com ou sem alterações. Mas as alterações legislativas não surgem de 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=2213&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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um exercício atípico da função legislativa, como a edição da medida provisória, não estando 

condicionadas às limitações constitucionais que restringem o ato de edição. 

O projeto de lei de conversão se assemelha mais a um projeto de lei ordinária do 

que com a espécie normativa que lhe motivou, não se sujeitando, sequer, às restrições aplicáveis 

ao texto original da medida provisória quando de sua edição, justamente por ser dotado de 

autonomia. Nas palavras de Amaral Júnior (2012, p. 28) “a lei de conversão – detidamente 

estudada na Itália – pode ser considerada espécie normativa primária e autônoma relativamente às 

que constam do art. 59 da Constituição de 1988, inclusive quanto à própria medida provisória”. 

No mesmo sentido, o §1º, do art. 62, da Constituição, ao trazer as limitações 

materiais das medidas provisórias, é explícito em restringi-las ao campo de sua edição: 

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

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

Congresso Nacional.         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 

2001) 

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 32, de 2001)  

............................................................................................................... (grifo nosso) 

A introdução de novos dispositivos equivale a lei nova, com efeitos ex nunc, ou 

seja, só terão eficácia a partir de sua conversão em lei e entrada em vigência, não afetando 

diretamente as relações tratadas pelo texto original da medida provisória. Se só valem depois do 

processo legislativo consolidado, reforça-se o entendimento de terem autonomia face ao texto 

original da medida provisória. 

Um exemplo a ser dado é a faculdade que tem a medida provisória de revogar uma 

legislação anterior que seja com ela conflitante. Ainda que a revogação só se concretize após a 

aprovação da medida provisória, ou sua confirmação no projeto de lei de conversão, durante a 

eficácia da medida provisória, a lei contrária fica suspensa, fato que o projeto de lei de conversão 

não concretiza antes que seja devidamente aprovado no Poder Legislativo, sancionado, 

promulgado e publicado.  

Assim, não se revela adequado entender que esta proposição legislativa esteja 

sujeita aos mesmos limites das medidas provisórias, pois são instrumentos diferentes, ainda que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
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associados, mais um argumento a favor da autonomia do projeto de lei de conversão para efeito 

de apresentação de emendas. 

A medida provisória é ato normativo primário, sendo lei apenas em sentido 

material. Por não ter passado pelo processo legislativo anteriormente à sua edição, justifica-se o 

conjunto de restrições materiais e procedimentais a ela aplicada constitucionalmente. Entretanto, 

as alterações enunciadas no projeto de lei de conversão são de autoria obrigatoriamente 

parlamentar, seja ele Senador ou Deputado Federal, assumindo feição de lei formal e material 

apenas após sua devida tramitação legislativa e executiva, ou seja, ainda deve passar pela sanção 

presidencial para ter a capacidade de inovar no mundo jurídico.  

A superveniência das leis de conversão não se reduz a mera substituição das 

medidas provisórias. Antes, pelo contrário, ocorre, em hipótese tal, uma novação de 

fontes e de títulos jurídicos. Medidas Provisórias e leis de conversão possuem, em 

consequência, âmbitos temporais de vigência e de eficácia próprios. (RAMOS, José 

Saulo apud AMARAL JUNIOR, p. 245) 

A “novação” citada pelo autor reforça a tese da autonomia do projeto de lei de 

conversão. Nesse sentido, as alterações inseridas pelos Parlamentares não se sujeitam aos 

pressupostos de relevância e urgência da forma como o ato editado pelo Presidente da República, 

que podem até ter cessado durante a tramitação da medida provisória, uma vez que são avaliados 

se existentes à época de edição do ato presidencial, e não posteriormente. Como destaca Amaral 

Júnior (2012, p. 241), “a não ocorrência de tais pressupostos constitucionais impede a atividade 

legislativa de urgência do Presidente da República, mas não a do Congresso Nacional”. 

 Da mesma forma, as emendas não se restringem ao âmbito material das medidas 

provisórias, podendo veicular, inclusive, temas a ela vedados, como matéria penal, pois, ainda 

que diferenciado, passam pelo devido processo legislativo antes de alterar a ordem normativa 

posta: “as limitações materiais constantes da EC n. 32, de 2001, dirigem-se à medida provisória e 

ao Presidente da República, não à lei de conversão ao Congresso Nacional” (AMARAL JÚNIOR, 

2012, p. 242).  

Ora, se o projeto de lei de conversão não se sujeita sequer às limitações materiais 

aplicáveis ao ato de edição da medida provisória pelo Presidente da República, fica mais evidente 

sua autonomia perante o texto original. 
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Ao listarmos, no primeiro capítulo, as limitações materiais a que se sujeita a 

edição das medidas provisórias, destacamos que foram inseridas pelo Constituinte Derivado 

diante de suas especificidades materiais que não se coadunam com a eficácia imediata e 

precariedade das medidas provisórias. Assim, não caberia imaginar que tais restrições seriam 

aplicáveis ao Congresso Nacional quando apresenta proposição que se submete à sua aprovação, 

e posterior sanção, antes de ser juridicamente exigível. Nesse contexto, o próximo item irá 

analisar o processo legislativo a que se submete o projeto de lei de conversão, que, apesar de 

urgente, garante a efetiva deliberação legislativa. 

 

 

3.2  O devido processo legislativo 

 

Em seu voto, a Ministra Rosa Weber, relatora da ADI 5127, argumenta que 

permitir a inclusão de matérias estranhas que, então, seriam submetidas ao rito do Projeto de Lei 

de Conversão, significaria: 

conferir ao parlamentar a titularidade da iniciativa para, esquivando-se do 

procedimento para aprovação das leis ordinárias, submeter propostas legislativas 

avulsas ao rito dos projetos de lei de conversão, aproveitando-se da tramitação de 

medida provisória sobre outra matéria. (ADI 5127/DF, voto da Relatora, Min. Rosa 

Weber) 

 A Ministra conclui, então, que a prática configuraria burla ao regular e 

democrático processo legislativo. A principal justificativa para tal posicionamento seria a 

subtração do debate público e do ambiente deliberativo próprios do rito ordinário, diante de uma 

tramitação mais célere.  

Em termos práticos, os prazos exíguos prejudicam o exame aprofundado e 

cuidadoso do direito novo proposto e têm como consequência a eventual aprovação 

de ‘regras que não seriam jamais aprovadas pelo Parlamento em deliberação 

normal’. (ADI 5127/DF, voto da Relatora, Min. Rosa Weber) 

A contrario sensu, entretanto, entendemos que o Poder Legislativo o faz para 

proteger suas prerrogativas em decorrência da própria democracia representativa. O poder de 

emenda parlamentar nas medidas provisórias é direito do Parlamento fundado em sua função 
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típica legislativa. Redondo García (2001, p. 444) bem sintetiza a qualificação do direito de 

emenda como instrumento de participação legislativa, destacando sua centralidade e importância 

dentro do conjunto de prerrogativas parlamentares: 

En efecto, el derecho de enmienda es el principal instrumento a través del cual 

participan los sujetos parlamentarios – todos, tanto de la mayoría como de los 

grupos de oposición – en los procedimento legislativos, así como también, en la 

toma de algunas decisiones no legislativas. Además, estre instrumento no cumple 

únicamente la función de coleborar em la elaboración de la ley e de otras 

propuestas. Em muchas ocasiones, se conoce a priori que las enmiendas de la 

oposición van a ser rechazadas y com todo se presentan em número nada 

desdeñable, lo que implica que esta facultad cumple otras finalidades. Em efecto, 

parece indudable que la facultad de presentar enmiendas y el consiguiente 

derecho a defenderlas em las sedes que corresponda, es um elemento sustancial 

de la función representativa y, em concreto, es cauce para la actuación de las 

potestades legislativa y de control de la acción del Ejecutivo. Así pues, 

constituye uma facultad principal del mandato parlamentário, entrando a 

formar parte de esse contenido de la función representativa que há reconocido el 

Tribunal Constitucional como sustancial. (grifo nosso) 

Além disso, a apresentação de emendas às medidas provisórias é usada como forma 

alternativa de transpassar o bloqueio da pauta legislativa ocasionado pelo abuso do poder dado ao 

Presidente da República para edição das medidas provisórias. Assim, em um segundo plano, 

ademais de se caracterizar um direito, representa uma defesa do Parlamento contra uma pauta já 

capturada pelo Poder Executivo quando do uso excessivo das competências legislativas atribuídas 

pela Constituição Federal de modo excepcional, mas que o Presidente usa de maneira corriqueira. 

A ocorrência de um procedimento abreviado não desvirtua ou compromete o 

processo legislativo até porque, inclusive, é previsto em outras hipóteses pela própria 

Constituição22, como no caso da urgência constitucional solicitada a critério do Presidente da 

República para qualquer matéria de sua iniciativa. O próprio RICD prevê regime de urgência 

urgentíssima para determinadas proposições (art. 155, RICD), permitindo sua apreciação 

imediata, exigindo-se apenas a publicação prévia. Este procedimento autoriza, inclusive, que o 

debate e a decisão das comissões temáticas competentes para se manifestarem sobre o tema seja 

substituído por um parecer proferido por apenas um Parlamentar, em Plenário, em nome de cada 

comissão. Entretanto, nestas urgências não há questionamentos sobre a subtração do devido 

processo legislativo por permitirem uma tramitação mais célere e, em todos eles, inclusive no 

                                                 
22 CF, art. 64, §1º. 
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procedimento a que se submete o projeto de lei de conversão, há a garantia de deliberação das 

proposições pelos Plenários de cada Casa. 

O uso, pelos Parlamentares, do processo legislativo mais célere, para o projeto de lei 

de conversão ou outras proposições, não é uma usurpação de uma prerrogativa que já lhe é típica, 

e menos ainda um descumprimento ao devido processo legislativo.  

Em seu voto, a Ministra Relatora argumenta que há subtração do debate público, 

pela suposta celeridade de tramitação, o que levaria a inserção de matéria estranha a ser 

considerada como antidemocrática: 

O que tem sido chamado de contrabando legislativo, caracterizado pela introdução 

de matéria estranha a medida provisória submetida à conversão, não denota, a meu 

juízo, mera inobservância de formalidade, e sim procedimento marcadamente 

antidemocrático, na medida em que, intencionalmente ou não, subtrai do debate 

público e do ambiente deliberativo próprios aos rito ordinário dos trabalhos 

legislativos a discussão sobre as normas que irão regular a vida em sociedade. (ADI 

5127/DF, voto da Relatora, Min. Rosa Weber) 

Trindade (2016, p. 226), em conformidade com a decisão da Suprema Corte, 

entende que a inserção de matéria estranha viola o “direito subjetivo público a um processo 

legislativo transparente e conforme as regras do debate democrático”. Tal posicionamento, 

segundo o autor, se dá pelo fato de a medida provisória ter prazos exíguos, o que prejudicaria a 

devida discussão acerca do conteúdo inserido, violando o justo processo legislativo consagrado 

no inciso LIV, do art. 5º, da CF23, argumento com o qual não concordamos.  

Tal entendimento ignora a realidade das relações Executivo-Legislativo, na qual a 

subtração acerca das discussões sobre as normas de regulação da vida em sociedade não é feita 

por Deputados e Senadores ao incluir no projeto de lei de conversão matérias que julgam, a partir 

de sua função típica, importantes para o ordenamento brasileiro.  

Assim, a lei de conversão da medida provisória ganha ainda maior importância no 

presidencialismo pátrio, porquanto dá oportunidade não só à minoria parlamentar, 

mas a todos os grupos parlamentares em geral (aí incluído um grupo de oposição 

que seja, em dado momento, majoritário), de efetiva participação na formação 

definitiva da vontade legislativa do Estado. (AMARAL JÚNIOR, 2012, p. 246) 

                                                 
23 Trindade (2016, p. 226) defende que o projeto de lei de conversão é meramente acessório à medida provisória, 

considerando serem aplicáveis, inclusive, as mesmas vedações materiais da medida provisória, posicionamento que 

já confrontamos anteriormente. 
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A subtração do debate e das prerrogativas conferidas ao Legislativo é feita a partir 

dos abusos do instrumento de medidas provisórias pelo Poder Executivo, e por outras formas 

constitucionais que dão ao Presidente da República controle da pauta legislativa, e não pelo 

exercício do direito de emenda, ainda que veicule matérias sem pertinência temática. 

As emendas passam pelo crivo e voto dos Parlamentares, e, diante do prazo de 

apresentação de seis dias a partir da publicação da medida provisória, já são conhecidas desde o 

início da tramitação, o que não desrespeita o princípio democrático, tendo ampla publicidade, e 

nem o princípio do devido processo legislativo, sendo garantida a participação no debate. 

Acrescente-se que, com a obrigatoriedade do funcionamento da comissão mista, as emendas 

podem ser debatidas inclusive em audiências públicas, e até mesmo as alterações inseridas pelo 

Relator são publicadas antes de irem à votação no Plenário de cada uma das Casas. 

Amaral Júnior (2012, p. 246) tem a mesma avaliação ao dizer que “a lei de 

conversão é fruto de típico processo legislativo parlamentar, o que garante a participação dos 

diferentes grupos parlamentares na formação definitiva da vontade legislativa do Estado”. 

A decisão do STF ganha contornos ainda mais críticos ao considerarmos a 

dificuldade de definir o que é matéria estranha, e a qual agente caberia tal competência, 

preocupação já exarada pelo Ministro Dias Toffoli quando apresentou divergência em seu voto 

no julgamento da ADI 5127. 

Nós vamos engessar o debate do processo legislativo dizendo como é que o 

Congresso tem ou não tem que fazer, indo além daquilo que está na Constituição? 

Como nós vamos avaliar se aquela matéria é ou não é correlata à medida provisória, 

se não era necessário se acrescentar aquela emenda, etc., etc., etc. (ADI 5127/DF, 

voto da Relatora, Min. Rosa Weber) 

O Poder Legislativo é independente, e não pode ser tutelado pelo Poder Judiciário 

diante do exercício regular de suas prerrogativas constitucionais. Ainda que as emendas tratem de 

conteúdo diverso ao inicialmente proposto pelo Presidente da República, a autonomia do projeto 

de lei de conversão e a integridade do processo legislativo legitimam o conteúdo aprovado pelo 

Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente. As consequências de uma eventual 

inconstitucionalidade, com a declaração de nulidade da norma ou a modulação dos efeitos da 

decisão, geram ainda mais insegurança jurídica. 
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Antes de serem encaminhadas à deliberação executiva, o texto é aprovado no 

Plenário de cada uma das Casas, e depois sancionado pelo Presidente da República, para, então, 

inovar o ordenamento jurídico. Não se verifica, portanto, durante a tramitação das emendas no 

Parlamento vícios que prejudiquem a integridade da tramitação, ou a legitimidade do processo de 

formação da vontade política que culminou no projeto de lei de conversão enviado para sanção 

do Presidente da República. Em consonância com os ensinamentos de Biglino Campos (1991, 

apud MACEDO, 2007), apenas as infrações formais que comprometam a integridade da 

formação vontade democrática das Casas Legislativas são passíveis de controle pelo Poder 

Judiciário, que pode reconhecer a sua nulidade. 

Assim, além das limitações formais trazidas pela Resolução 1/2002-CN, 

relativamente ao prazo e local de apreciação das emendas às medidas provisórias, concluímos 

que, no âmbito material, as limitações se restringem à vedação de aumento de despesa nos 

projetos de iniciativa do Presidente da República, conforme art. 63, da CF, bem como à 

impossibilidade de inserção de emendas que tratem de matérias de iniciativa reservada ao Chefe 

do Executivo, ou seja, aquelas listadas no art. 61, §1º, da CF, por configurarem vício de 

iniciativa, e não por representarem matéria estranha. 

Da mesma forma como tratada no âmbito da Lei Complementar nº 95, de 1998, a 

orientação para que uma proposição legislativa trate de um único tema não a invalida quando do 

não cumprimento desta recomendação, sendo vício formal sanável, convalidável. Trata-se de uma 

boa recomendação de técnica legislativa, que possui, na Resolução 1/2002-CN, a oportunidade e 

instância próprias para arguição e verificação quanto à pertinência do conteúdo.  

Excluídos, assim, os argumentos de que a inserção fere o devido processo 

legislativo, ou de que carece de atendimento aos pressupostos, já que não são aplicáveis aos 

parlamentares e sim ao ato de edição do Presidente da República, a previsão regimental de 

vedação de inserção de matéria estranha contida no art. 4º, §4º, da Resolução 1/2002-CN não é 

suficiente para ser aceita como parâmetro de controle de constitucionalidade dos atos de emenda 

do Poder Legislativo.   

A norma regimental se assemelha à previsão contida na Lei Complementar nº 95, 

de 1998, aplicando-se, portanto, o entendimento de que a observância de norma de formalidade 
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ou tecnicidade legislativa é uma recomendação, e que seu descumprimento não é fundamento 

suficiente para viabilizar a ilegalidade ou inconstitucionalidade de uma legislação aprovada que 

trate de matérias diversas, mas que seguiram as normas essenciais do devido processo legislativo, 

conforme será tratado no último capítulo desta obra. Não há, portanto, vício insanável. 

Conforme destaca Biglino Campos (1991, apud MACEDO, 2007), nos 

procedimentos legislativos, a regra é a possibilidade de convalidação dos vícios, de forma que 

uma infração formal a procedimentos regimentais e que não prejudicam o conteúdo material da 

aprovação legislativa não é suficiente para tornar a lei inconstitucional. 

A decisão proferida pelo STF na ADI 5127, entretanto, deu relevância 

constitucional a limitação ao poder de emenda parlamentar, provocando no Parlamento mudanças 

procedimentais na análise das medidas provisórias que serão estudadas a seguir, e que, estas sim, 

ferem normas essenciais ao devido processo legislativo. 
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CAPÍTULO 4 - A TRAMITAÇÃO DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NO 

CONGRESSO NACIONAL 

 

Neste capítulo, detalharemos os procedimentos legislativos internos ao Congresso 

Nacional quando da apreciação das medidas provisórias, com o objetivo de destacar as mudanças 

procedimentais a partir da decisão do STF na ADI 5127 que considerou a prática de aprovação de 

emendas com matéria estranha ao conteúdo inicial da medida provisória inconstitucional. 

Durante sua apreciação pelo Congresso Nacional, as medidas provisórias seguem 

o processo legislativo desenhado pela Constituição Federal e regulamentado pelo Regimento 

Comum do Congresso Nacional – RCCN e demais Resoluções, usando subsidiariamente os 

Regimentos Internos do Senado – RISF e da Câmara dos Deputados – RICD sucessivamente. O 

principal instrumento regimental, então, usado durante a tramitação é Resolução do Congresso 

Nacional nº1, de 8 de maio de 2002. 

A referida Resolução foi editada após as alterações constitucionais promovidas 

pela EC nº 32, de 2001, dispondo sobre a apreciação pelo Congresso Nacional das Medidas 

Provisórias editadas pelo Presidente da República.  

Como visto anteriormente, ao chegar no Congresso Nacional, as propostas devem 

ser avaliadas primeiramente por uma comissão mista formada por Deputados e Senadores. Para 

cada medida provisória editada24 é designada, no prazo de 48 horas após a publicação no Diário 

Oficial da União, uma comissão específica25 competente para se manifestar sobre o mérito da 

matéria, e das emendas apresentadas, sua adequação financeira e orçamentária, e sua 

constitucionalidade, incluindo o atendimento aos pressupostos de relevância e urgência. 

                                                 
24 Para as medidas provisórias que abrem crédito extraordinário, o art. 2º, §6º, da Resolução 1/2002-CN, determina 

que elas serão analisadas pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, prevista no 

art. 166, §1º, da CF. 
25 A comissão é composta por um total de 13 Deputados Federais e 13 Senadores, com igual número de suplentes. Os 

parlamentares são indicados por suas respectivas lideranças partidárias, obedecida a proporcionalidade na 

distribuição das vagas. O número de 13 parlamentares de cada Casa resulta da aplicação conjunta dos §§ 2º e 3º do 

art. 2º, da Resolução 1/2002-CN, que determina que a comissão é composta de 12 deputados e 12 senadores, com 

igual número de suplentes, mas prevê o acréscimo de um parlamentar de cada Casa, e seu suplente, para 

atendimento, em forma de rodízio, das bancadas minoritárias de partidos que ficarem sem representantes após a 

distribuição proporcional das vagas na comissão. 
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Finalizada a análise da medida provisória pela comissão, a matéria segue sua 

tramitação nos Plenário de cada Casa, e o colegiado é desfeito. Na verdade, a comissão só é 

extinta na forma do §3º, do art. 11, da Resolução 1/2002-CN, após prazo para elaboração do 

decreto legislativo exigido pela Constituição para regulamentar as relações decorrentes da medida 

provisória quando de sua rejeição, perda de vigência por decurso de prazo ou aprovação na forma 

de projeto de lei de conversão. 

A Resolução 1/2002-CN estabelece em seu art. 4º, o prazo de seis dias após a 

publicação da medida provisória para que Deputados e Senadores apresentem emendas, sendo 

permitida sua apresentação apenas perante a comissão. Após esse prazo, somente podem ser 

apresentados novos textos com inovações no mérito pelo relator da matéria, quando da 

apresentação de seu parecer perante a comissão mista, e consequente projeto de lei de conversão.  

Neste ponto, é fundamental destacar a obrigatoriedade do funcionamento efetivo 

da comissão mista e, consequentemente, da formulação e aprovação de seu parecer, antes que a 

matéria continue o rito legislativo. Inicialmente, o caput do art. 5º, da Resolução 1/2002-CN, 

oferecia prazo improrrogável de quatorze dias para que a comissão mista emitisse seu parecer, 

findo o qual a medida provisória iria diretamente ao Plenário da Câmara dos Deputados, cabendo 

ao relator designado em plenário proferir parecer em nome da comissão, conforme permitido pelo 

art. 6º da referida Resolução. 

A prática legislativa, balizada nos dispositivos citados acima, tornou usual a 

manifestação singular do relator em Plenário, em substituição ao colegiado da comissão mista. 

Amaral Júnior (2012) ressalta, inclusive, que o procedimento não só provocava o esvaziamento 

da comissão, como instaurava um verdadeiro império do relator, que possuía total controle do 

texto que seria apresentado no Plenário. 

Entretanto, no julgamento da ADI nº 4.029, o Supremo Tribunal entendeu que o 

art. 6º, §§ 1º e 2º, da Resolução 1/2002-CN, que autorizava o procedimento de dispensa da 

análise prévia da comissão mista, seria inconstitucional. De acordo com o Relator da ADI na 

Suprema Corte, Ministro Luiz Fux, a falta de permissivo constitucional que dispense o parecer da 
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Comissão Mista torna o procedimento adotado pelo Parlamento até então contrário ao previsto na 

Carta Magna, sendo obrigatório o cumprimento do art. 62, §9º, da Constituição Federal.26 

Assim, retomando a apresentação das emendas às medidas provisórias, elas devem 

ser feitas no prazo de seis dias, perante a comissão mista. Ambas as regras, prazo e local de 

apresentação, reforçam a publicidade das emendas apresentadas. As medidas provisórias podem 

tramitar, via de regra, até 120 dias27 no Congresso Nacional, sendo que suas emendas são 

apresentadas logo no começo deste prazo. Além disso, com o funcionamento das comissões, as 

propostas são debatidas inclusive em audiências públicas, e, ainda que oriundas do parecer do 

relator, serão conhecidas antes que cheguem para deliberação no Plenário de cada Casa. Nem 

mesmo durante a apreciação pelos Plenários é admitida apresentação de emendas de mérito.  

Apresentadas as emendas, e instalada a comissão, o parecer oferecido pelo 

Relator, e aprovado pelo colegiado, deve se pronunciar pelo atendimento aos pressupostos 

constitucionais e pela adequação financeira e orçamentária da proposta. No mérito, o parecer 

pode ser pela rejeição ou aprovação, no todo ou em parte, da medida provisória, bem como pela 

rejeição ou aprovação das emendas. Caso seja proposta qualquer alteração de mérito no texto, 

deve ser apresentado projeto de lei de conversão. 

 

 

4.1  A apreciação nos Plenários da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal 

 

Somente após a tramitação na comissão mista, o texto aprovado pelo colegiado 

deve ser enviado ao Plenário da Câmara dos Deputados, uma vez que esta Casa atua como casa 

                                                 
26 A decisão proferida pelo STF na ADI 4029 é um dos exemplos de como os posicionamentos da Suprema Corte 

podem influenciar diretamente os procedimentos legislativos adotados durante o processo legislativo das medidas 

provisórias. Antes da referida decisão, a prática ignorava a previsão das comissões mistas. 
27 Ressalte-se que, diante da possibilidade de recesso legislativo, esse prazo pode ser ainda maior, já que a 

Constituição determina a suspensão dos prazos para apreciação das medidas provisórias pelo Congresso Nacional 

durante o recesso (art. 62, §4º, CF). Além disso, a medida provisória continua produzindo seus efeitos caso seja 

aprovado projeto de lei de conversão durante o prazo de quinze dias úteis para que o presidente sancione ou vete o 

projeto. 
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iniciadora para a deliberação dessa espécie normativa, conforme determinado pelo §8º, do art. 62, 

da CF28. 

Na Câmara, a apreciação inicia-se primeiramente pelo atendimento dos 

pressupostos constitucionais de relevância e urgência da medida provisória, bem como sobre a 

adequação financeira e orçamentária da matéria. Como bem salienta Ferraz (2007, p. 122), “trata-

se de etapa preliminar, em que a Casa iniciadora decide se poderia ter sido, ou não, editada a 

medida provisória em face dos seus pressupostos”, conforme determina o §5º, do art. 62, da CF. 

Caso o Plenário da Câmara decida pelo não atendimento dos pressupostos, ou por 

sua inadequação financeira e orçamentária, a medida provisória será arquivada, conforme 

determina o art. 8º, da Resolução 1/2002-CN. Ou seja, o não atendimento dos pressupostos 

constitucionais de relevância e urgência provoca a rejeição total do texto, sem a necessidade de 

envio para o Senado Federal. Não sendo caso de arquivamento, os Deputados passam para a 

análise do mérito da proposta. 

Na análise do mérito, há duas hipóteses principais29: apreciação do texto original 

da medida provisória ou do projeto de lei de conversão apresentado pela comissão mista, com 

possibilidade de aprovação de emendas e da retirada ou aprovação de alguns dispositivos, por 

meio de destaques. Com a deliberação na Câmara, o texto aprovado pelos Deputados Federais 

deve ser enviado ao Senado.  

No Senado, a deliberação também deve se iniciar pelo atendimento aos 

pressupostos constitucionais de relevância e urgência, bem como adequação financeira e 

orçamentária da proposta. A rejeição quanto ao atendimento de qualquer dessas preliminares 

pelos senadores também resulta no arquivamento total da matéria. 

Com a deliberação pelo atendimento dos pressupostos pelos Senadores, tem-se 

três cenários constitucionalmente possíveis. No primeiro caso, as duas Casas aprovam o texto 

original da medida provisória, sem alterações, de forma que o texto vai a promulgação30. Na 

                                                 
28 Art. 62, §8º: As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados.   
29 As Casas, cada uma em sua oportunidade, podem rejeitar a Medida Provisória em seu mérito, sendo, então, 

comunicado o fato ao Presidente da República, fazendo publicar do Diário Oficial da União ato declaratório de 

rejeição da medida provisória (art. 14, Resolução 1/2002-CN). 
30 “Essa é a única e excepcional hipótese em que uma lei ordinária é criada sem a fase de deliberação executiva 

(sanção/veto), já que o próprio conceito de lei formal exige um procedimento legislativo com tramitação pelo 
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segunda hipótese, os senadores aprovam o texto da Câmara em sua integralidade, o enviando à 

sanção do Presidente da República. 

Entretanto, aos Senadores também é permitido modificar o texto aprovado pela 

Câmara. Nesta situação, deverá a Câmara dos Deputados se manifestar novamente, mas apenas 

no que as duas Casas tiverem discordado, sendo vedadas quaisquer novas alterações (art. 7º, §3º, 

da Resolução 1/2002-CN). Assim, destaca-se o princípio da primazia da casa iniciadora, a 

Câmara dos Deputados, no processo legislativo das medidas provisórias (AMARAL JÚNIOR, 

2012, p. 178). 

Para promover alterações no texto, os Parlamentares possuem, nas três instâncias 

principais – Comissão Mista, Plenário da Câmara dos Deputados e Plenário do Senado Federal – 

dois instrumentos regimentais básicos: emendas ou destaques. As propostas podem ser tanto para 

modificar ou acrescentar disposições ao texto enviado pelo Presidente da República, como para 

supressão de partes31 do texto original da medida provisória. 

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, em seu art. 100, define emenda 

como uma das espécies de proposição legislativa, qualificando-a como matéria sujeita a 

deliberação durante o processo legislativo, assim como o Regimento Interno do Senado Federal, 

em seu art. 211, inciso VI. 

Apesar de as medidas provisórias terem seu processo legislativo regulamentado 

fundamentalmente por Resoluções do Congresso Nacional, não há nesses regramentos definição 

de emenda, como há no RICD e no RISF, o que não invalida o entendimento destes dois 

instrumentos, uma vez que, como já salientado anteriormente, durante a tramitação, aplica-se o 

RCCN e suas resoluções, usando-se subsidiariamente e sucessivamente o RISF e o RICD. 

                                                                                                                                                              
Legislativo e pelo Executivo. Apesar dessa exceção, não se macula o conceito formal de lei, já que a dispensa da 

sanção/veto é plenamente justificada pelo fato de ser medida já inicialmente adotada pelo chefe do Executivo, com 

força de lei (é como se houvesse uma sanção implícita)” (FERRAZ, 2007, p. 124). Esse posicionamento é o mesmo 

adotado pela Suprema Corte, que considerou somente ser exigível a sanção quando a medida provisória for alterada 

pelo Congresso Nacional com supressão ou acréscimo de dispositivos (DENZER, 2015, p. 894). 
31 No caso de supressão, tanto por emenda, como por destaque, destaca-se a possibilidade de que ela recaia sobre 

palavras ou expressões de um dispositivo, e não apenas sobre sua integralidade. Tal possibilidade se diferencia das 

regras aplicáveis ao Presidente da República quando exerce sua capacidade de veto, uma vez que a Constituição 

Federal somente autoriza o veto parcial, ou seja, aquele que incide sobre parte da proposição, quando ele abranger 

texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea (art. 66, §2º, CF). Tal restrição, entretanto, não atinge o 

parlamentar no exercício de seu poder de emenda, principalmente supressiva, quando pode recair em expressões 

contidas em um dispositivo, ainda que não intente por toda a sua supressão. 
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As regras aplicadas para a apresentação das emendas nas medidas provisórias já 

foram apresentadas anteriormente no segundo capítulo, item 2.2, faltando, portanto, esclarecer os 

procedimentos relativos à apresentação dos destaques. 

Os destaques são instrumentos procedimentais que têm por objeto uma emenda, ou 

possuem efeito de emenda, pois permitem a supressão ou a inserção de dispositivos já 

apresentados, proposições ou emendas, no momento em que a proposição está sendo votada.  

Não há uma definição precisa nos regimentos para o instrumento. Trata-se de 

requerimento que permite a apreciação do texto destacado, emenda, dispositivo ou expressão, de 

forma isolada do texto principal, com o objetivo de aprovar emenda, suprimir ou incluir 

expressão ou dispositivo no texto principal da proposição. Por isso dizer que, na prática, o 

destaque tem efeito de emenda, por provocar uma alteração no texto que está sendo apreciado. 

Entretanto, ao contrário das emendas, via de regra, o destaque não propõe texto novo que já não 

tenha sido apresentado (no projeto de lei de conversão, na medida provisória enviada pelo 

Presidente da República, ou nas emendas). O que o instrumento faz é permitir que os Plenários 

possam fazer composições entre esses textos, ou realizar votações segmentadas de partes do texto 

que está sendo apreciado, para sua supressão. 

Durante a tramitação das medidas provisórias, podem ser apresentados destaques 

na comissão mista, ou em qualquer dos Plenários. No RICD, a previsão se encontra no art. 161, e 

no RISF, no art. 312. Para a comissão mista, usa-se, subsidiariamente, a previsão do RISF para 

admitir a apresentação de destaque nesse colegiado.  

Assim, nos Plenários de cada Casa, as alterações são feitas, fundamentalmente, via 

destaques, da medida provisória ou de seu projeto de lei de conversão, ou de emendas já 

apresentadas perante a comissão, uma vez que lhes é vedado apresentar novas emendas de 

mérito, pois o prazo já se esgotou. 

Ressalte-se que, seja por aprovação de emenda, seja por destaque, qualquer 

alteração efetivada, no mérito, pelo Senado Federal deve retornar para apreciação pelo Plenário 

da Câmara dos Deputados, em obediência ao princípio da supremacia da Casa Iniciadora. 
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Ainda que os Regimentos inviabilizem novas emendas de mérito após o prazo 

inicial de seis dias, podem ser apresentadas emendas de redação, tanto durante a passagem das 

medidas provisórias na Câmara quanto no Senado, bem como emendas aglutinativas, na Câmara 

dos Deputados. 

As emendas aglutinativas são previstas apenas no Regimento da Câmara dos 

Deputados32, sendo admitida sua apresentação também nas medidas provisórias, em Plenário. 

Entretanto, ainda que tratem sobre mérito, as emendas aglutinativas devem se restringir à fusão 

de outras emendas, ou destas com o texto, por transação tendente à aproximação dos respectivos 

objetos, de forma que não podem inovar o mérito dos textos aglutinados.  

A prática revela que, em determinados casos, foram apresentadas, admitidas e, 

inclusive, aprovadas, pelo Plenário da Câmara, emendas aglutinativas que não respeitaram as 

determinações regimentais, mas que foram fundamentais para a composição de acordos que 

viabilizaram a continuidade da tramitação da matéria. 

As emendas de redação, via de regra, não podem apresentar inovações de mérito. 

Como bem conceitua o art. 118, §8º, do RICD, “Denomina-se emenda de redação a modificativa 

que visa a sanar vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso manifesto”. O 

RISF também prevê a possibilidade de emenda que altere apenas a redação da proposição, em seu 

art. 234. Na hipótese de serem apresentadas na casa revisora, o Senado Federal, não provocam o 

retorno do texto para a Câmara dos Deputados, por não provocarem mudanças no mérito da 

proposta que exijam nova manifestação pelo Deputados Federais. 

Entretanto, frequentemente são apresentadas emendas de redação aprovadas 

durante a tramitação de medidas provisórias que geram controvérsia. Por acordos políticos, e falta 

de questionamentos, os textos seguem aprovados como se fossem meramente redacionais. Nesse 

ponto, apesar de não ser o objetivo principal deste trabalho, destaca-se a recente decisão do 

Ministro Barroso, do STF, no Mandado de Segurança nº 34.907, a qual determinou que emendas 

inicialmente tidas como de redação aprovadas no Senado Federal à Medida Provisória nº 759, de 

2016, retornassem para apreciação da Câmara dos Deputados, por poderem representar alterações 

de mérito. 

                                                 
32 Não há previsão de emendas aglutinativas no RISF. 
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As duas estratégias usadas, emendas aglutinativas e de redação, muitas vezes são 

fundamentais para proporcionar consenso sobre os textos a serem aprovados, permitindo a efetiva 

conversão da medida provisória em lei, diante do prazo curto de apresentação das emendas de 

mérito, durante os seis primeiros dias na comissão, e a impossibilidade de os Plenários 

apresentarem novos textos. 

 

 

4.2  Consequências da decisão do STF na ADI 5127: o procedimento de 

impugnação 

 

Como visto no tópico anterior, enviado o texto da medida provisória pelo 

Presidente da República, os dois instrumentos básicos à disposição dos Parlamentares para 

promoverem alterações no texto são emendas ou destaques. As alterações, nos Plenários da 

Câmara ou do Senado, são feitas prioritariamente via destaques, uma vez que as emendas de 

mérito são apresentadas no início da tramitação, ressalvadas as hipóteses do uso de emendas 

aglutinativas ou de redação fora de suas previsões típicas regimentais tratadas ao final do tópico 

anterior. Assim, o destaque é o meio disponível para provocar o reexame de matéria constante 

nas emendas já apresentadas, podendo resultar em alterações no texto. 

Entretanto, qualquer que seja o instrumento, alterações de mérito realizadas no 

Plenário do Senado Federal devem retornar para exame da Câmara dos Deputados, uma vez que 

esta Casa atua como iniciadora do processo legislativo das medidas provisórias, conforme 

previsto pelo art. 62, §8º, da CF.  

Ocorre que, após a decisão do STF na ADI 5127, o Senado Federal tem adotado 

um novo procedimento que, sem previsão regimental, também descumpre o princípio da primazia 

da casa iniciadora. Ao valer-se de um requerimento denominado de impugnação, o Senado 

Federal retira do texto do projeto de lei de conversão aprovado e enviado pela Câmara dos 

Deputados dispositivos tidos como sem pertinência temática, sem que a alteração retorne para 

apreciação pela Câmara. 
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Sendo o projeto de lei de conversão aprovado na Câmara dos Deputados 

documento que traduz a manifestação de vontade esta Casa, caso o Senado Federal altere o texto, 

por qualquer instrumento que representa alteração no mérito, o texto deve retornar para 

apreciação dos Deputados Federais em obediência ao princípio da primazia da Casa iniciadora. 

Contudo, tal mandamento vem sendo descumprido com o uso das impugnações. 

A Resolução 1/2002-CN estabelece a competência do Presidente da comissão 

mista para o indeferimento de emenda considerada matéria estranha, resguardando ao autor da 

emenda a possibilidade de recurso dessa decisão ao plenário daquele colegiado, com o apoio de 

pelo menos três membros da comissão. Apesar de não haver outra possibilidade explícita de 

indeferimento de emendas supostamente estranhas ao conteúdo das medidas provisórias por outro 

agente que não o presidente da comissão mista, o funcionamento da comissão não era a regra até 

a decisão do STF na ADI 4029, que obrigou seu funcionamento.  

Até a decisão da Suprema Corte que considerou obrigatório o parecer da comissão 

mista, o Presidente da Câmara dos Deputados chamou para si o exercício dessa prerrogativa, 

conforme resposta à Questão de Ordem 478/2009. Pela questão de ordem admitia-se não apenas o 

indeferimento de emendas parlamentares, como também alterações inseridas pelo Relator, em 

Plenário. Ressalvava-se, portanto, a possibilidade de recurso feito por qualquer Deputado que 

discordar da decisão, cabendo a última palavra ao Plenário da Câmara (art. 125, do RICD). Caso 

o Plenário aceite o recurso oferecido contra o indeferimento da emenda, o texto retorna para 

apreciação normal, junto com o resto da matéria. 

Ressalte-se que, à época da Questão de Ordem, a resposta do então Presidente da 

Câmara, Michel Temer, foi expressa em dizer que a prerrogativa quanto ao indeferimento das 

emendas seria aplicada pelo Presidente da Casa unicamente nas hipóteses de não instalada a 

comissão mista:  

portanto o Presidente da Câmara, como condutor do processo legislativo que nela 

tramitar e desde que não instalada a Comissão Mista, nem designado seu 

Presidente, é quem poderá recusar emenda estranha à medida provisória, aí 

incluída eventual inserção de matéria estranha pelo Relator (art. 55, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados). (QO 478/2009, Câmara dos Deputados) (grifo 

nosso) 
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 Entretanto, mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4029, os 

Presidentes de ambas as Casas, Câmara e Senado, continuaram a se valer de tal prerrogativa, 

ainda que a comissão tenha efetivamente funcionado. 

No Senado Federal, o Regimento também veda a apresentação de matéria 

estranha, sendo o indeferimento prerrogativa exercida, em plenário, pelo Presidente da Casa (art. 

230, inciso I, RISF), também com possibilidade de recurso. Entretanto, ao contrário do que 

ocorre na Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal não tem assumido a prática de 

indeferir, individualmente, textos aprovados pela Câmara.  

Na Questão de Ordem decidida em 27 de outubro de 2015, o então Presidente do 

Senado Federal, Senador Renan Calheiros, decidiu que a competência de fazer tal análise, a partir 

de destaque apresentado por qualquer Senador, seria do Plenário da Casa: 

Talvez não fosse o caso, no entanto, de deixar o critério exclusivo ao Presidente 

quanto à exclusão do texto impropriamente acrescido, já na fase de Plenário. Isso 

porque, passada a fase da Comissão Especial, é do Plenário a competência para 

decidir sobre o atendimento dos pressupostos de admissibilidade, conforme o art. 8º 

da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002. (Diário do Senado Federal, 

28/10/2015, p. 76) (grifo nosso) 

Ainda que não tenha exercido a competência para, individualmente, indeferir 

matérias consideradas sem pertinência temática ao texto da medida provisória, o Presidente do 

Senado Federal, ao decidir a referida Questão de Ordem gerou novo procedimento, denominado 

de impugnação, que permite a qualquer Senador destacar o texto aprovado pela Câmara dos 

Deputados, por considerá-lo matéria estranha, cabendo a decisão ao Plenário. Caso a maioria 

simples dos Senadores entenda pela não conexão, o dispositivo é retirado do texto do projeto de 

lei de conversão, colocando-se em votação o restante. 

Como vimos anteriormente, o texto aprovado pelo Senado Federal, com a retirada 

de dispositivo impugnado, deveria, então, retornar para exame da Câmara dos Deputados. A 

opção pela deliberação das medidas provisórias no parlamento de forma bicameral33 foi feita pelo 

constituinte derivado, quando da promulgação da EC nº 32, de 2001, que inseriu no texto 

                                                 
33 SILVA (2011, p. 509) ensina ser da própria tradição constitucional brasileira a organização bicameral do Poder 

Legislativo, aplicadas desde o Império.  
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constitucional previsão expressa de deliberação “por cada uma das casas”34 e da Câmara dos 

Deputados como casa iniciadora35. Ferreira Filho (2012, p. 234 e 235) bem salienta que:  

as Câmaras no processo legislativo brasileiro não estão em pé de igualdade. A 

vontade da que primeiro apreciou o projeto prevalece, na medida em que se impõe 

até contra as emendas feitas pela outra, a revisora. 

Assim, como a Câmara funciona como Casa iniciadora, compete a ela deliberar 

sobre a alteração promovida pelo Senado Federal, votando se aceita, ou não, a supressão 

realizada via impugnação, por obviamente se tratar de uma questão de mérito. 

De ordem procedimental, o princípio do bicameralismo brasileiro exige, no caso de 

emenda a projeto de lei na Casa revisora, o retorno à Casa iniciadora (art. 65, 

parágrafo único), que poderá acatar a alteração ou simplesmente manter o texto 

originalmente encaminhado, submetendo o projeto à sanção presidencial. Para que 

haja obrigatoriedade de retorno, a alteração de texto deve importar ‘mudança do 

sentido da proposição legislativa’. (SAMPAIO, 2002, p. 508) 

Entretanto, o que vem ocorrendo não é o reexame pela Casa iniciadora, e sim o 

envio direto do texto aprovado pelos Senadores à sanção do Presidente da República, em claro 

descumprimento do princípio da primazia da casa iniciadora. 

Apesar de, na Questão de Ordem, o procedimento ser referido como um destaque, 

ele é identificado no procedimento legislativo adotado pelo Senado Federal como impugnação, 

diferenciando-o do destaque previsto no regimento, que, quando apresentado e aprovado, leva ao 

retorno do texto para apreciação da Câmara dos Deputados. Com a impugnação, caso não seja 

feita nenhuma outra alteração a partir de rejeição, aprovação de emenda ou destaque, o texto 

segue direto para a sanção. 

O Senador Ronaldo Caiado, ao apresentar a questão de ordem citada, da qual se 

originou o requerimento de impugnação, questionou exatamente o que aconteceria com o texto 

que fosse destacado por qualquer Senador em virtude de ser considerado matéria estranha. 

O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) - (...) É o seguinte: 

quando a medida provisória está com matéria estranha e o presidente da comissão 

especial, não usando da sua atribuição, ou por omissão ou por conivência, deixou 

que o projeto de conversão chegasse à Câmara dos Deputados, lá sendo aprovado 

com essa matéria estranha, chegando aqui, no Senado Federal – como V. Exª 

coloca-, qualquer Senador pode apresentar um destaque a esse texto estranho do 

                                                 
34 Art. 62, §5º, CF 
35 Art. 62, §8º, CF 
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projeto da medida provisória. Bom, ao derrubarmos essa matéria estranha ao 

projeto de conversão, o que vai ocorrer? Ela voltará à Câmara ou a parte 

coincidente irá à promulgação pela Presidente da República? (Diário do Senado 

Federal, 28/10/2015, p. 78) 

Ao responder ao questionamento, o Presidente do Senado Federal, Senador Renan 

Calheiros, reforçou seu entendimento de que a matéria impugnada pela falta de pertinência 

temática é considerada como não escrita, não retornando à Câmara dos Deputados, caso o 

restante seja aprovado da forma como veio da Câmara: 

Apenas considerar-se-á pela decisão do Plenário, não escrita aquela parte que não 

passou na admissibilidade da pertinência temática. Se não houver outra 

manifestação, ela vai diretamente para sanção. (Diário do Senado Federal, 

28/10/2015, p. 78) 

A decisão proferida se fundamentou no juízo prévio de admissibilidade das 

medidas provisórias para afirmar que tal juízo se aplicaria também às matérias inseridas pelos 

parlamentares, usando como reforço o posicionamento adotado pelo STF, na ADI 5127: 

Considerando a raiz constitucional desse regramento, destaco o §5º do art. 62 da 

Constituição Federal, que assim dispõe: “§ 5º A deliberação de cada uma das Casas 

do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo 

prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais”. Portanto, 

compete constitucionalmente ao Senado Federal, antes da apreciação do mérito da 

matéria que lhe seja submetida pela Câmara dos Deputados, avaliar os pressupostos 

constitucionais do texto que lhe for indicado. Não se trata de avaliar, 

exclusivamente, o texto originário da medida provisória editada pelo Presidente da 

República, mas também a adequação de eventuais alterações inseridas pela 

comissão mista ou pela Câmara dos Deputados aos pressupostos constitucionais de 

admissibilidade. (...) O juízo de admissibilidade da medida provisória em seu texto 

originário ou do projeto de lei de conversão alcança, portanto, todos os aspectos do 

devido processo constitucional legislativo, como condição de validade do próprio 

ato. Em reforço a esse entendimento, na recente sessão de 15 de outubro de 2015, 

ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.127, o Supremo Tribunal 

Federal decidiu “não ser compatível com a Constituição a apresentação de emendas 

sem relação de pertinência temática com a medida provisória submetida a sua 

apreciação”. Indubitável, portanto, a natureza constitucional do pressuposto de 

pertinência temática das emendas, a merecer abrigo no juízo prévio das Casas 

Legislativas, conforme descrito no § 5º do artigo 62 da Constituição Federal. 

(Diário do Senado Federal, 28/10/2015, p. 76) 

Ao citar o juízo prévio de admissibilidade da medida provisória, o Presidente do 

Senado entendeu que ele se estende ao projeto de lei de conversão e às emendas, o que não se 

aplica diante da autonomia do projeto de lei de conversão e das alterações propostas pelo Poder 

Legislativo. Como já demonstrado anteriormente, os pressupostos constitucionais de relevância e 
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urgência, bem como as limitações materiais previstas na Constituição se aplicam ao texto inicial 

editado pelo Presidente da República na medida provisória, uma vez que esta possui um caráter 

de excepcionalidade de exercício da função legislativa pelo Poder Executivo que justificam tais 

restrições. 

A própria situação que motivou a edição da medida provisória pode, ao momento 

de deliberação do projeto de lei de conversão no Congresso Nacional, ter desaparecido, ou seja, 

foi verificada no momento de edição do texto pelo Presidente, conferindo-lhe legalidade, mas não 

mais permanece quando a medida provisória passa pelo Congresso. A avaliação, então, quanto ao 

atendimento dos pressupostos deve ser feita com parâmetro no tempo do ato de edição, não se 

comunicando para os momentos posteriores e menos ainda para emendas incorporadas no projeto 

de lei de conversão. 

O Presidente do Senado, então, aplica novo parâmetro para o exame prévio de 

admissibilidade, incluindo a matéria estranha como violação ao devido processo legislativo, 

conforme considerado pelo STF na decisão da ADI 5127: 

Todavia, no caso do rito especial da apreciação das medidas provisórias, isto não 

ocorre se houver juízo negativo de admissibilidade parcial. É que a aprovação de 

qualquer texto depende do juízo positivo de admissibilidade de ambas as Casas do 

Congresso Nacional, conforme § 5º do art. 62 da Constituição Federal. Com estes 

fundamentos, acolho a questão de ordem formulada pelo eminente Senador 

Ronaldo Caiado para estabelecer que o Senado, no exercício da competência 

instituída no § 5º do art. 62 da Constituição Federal, pode recusar no todo ou em 

parte a admissibilidade de matéria constante de medida provisória ou projeto de lei 

de conversão. A inadmissibilidade pode fundamentar-se na ausência dos 

pressupostos constitucionais da edição de medida provisória ou na violação do 

devido processo legal constitucional legislativo. (Diário do Senado Federal, 

28/10/2015, p. 77 e 78) 

O que o novo procedimento de impugnação realizado no Senado Federal faz é 

inserir uma análise prévia de admissibilidade fora do campo trazido pela Constituição, que é clara 

em tratar do atendimento dos pressupostos constitucionais da edição da medida provisória, e não 

das alterações inseridas pela comissão mista ou pela Câmara dos Deputados. Não há 

descumprimento do devido processo legislativo na apreciação das emendas, ainda que 

aparentemente sem pertinência temática, que permita que a deliberação do Senado se sobreponha 

à deliberação pela Câmara dos Deputados, que aprovou a matéria impugnada, considerando-a 

constitucional, e adequada em seu mérito. 
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Se o Senado Federal não concorda com dispositivo incorporado no projeto de lei 

de conversão pela Câmara dos Deputados, deve rejeitá-lo e devolvê-lo para nova apreciação 

pelos Deputados Federais. Ainda que insista na tese de que a matéria não possui pertinência 

temática, o texto deve retornar para apreciação da Casa iniciadora. 

Entretanto, admitindo-se que a decisão do STF não pode ser desconsiderada pelo 

Poder Legislativo, por estar inserida dentro das competências constitucionais da Suprema Corte, 

os novos procedimentos adotados no Senado Federal geram o seguinte questionamento: quem 

seria o agente legitimado, dentro do Congresso Nacional para, em última instância, decidir pela 

pertinência temática ou não de determinada emenda? Pode o Senado Federal se opor à vontade da 

Câmara dos Deputados e retirar do projeto de lei de conversão dispositivos aprovados, no mérito, 

e tidos como pertinentes, sem que o texto retorne para a apreciação da Casa Iniciadora? 

Cada Regimento tem sua previsão sobre a possibilidade de indeferimento de 

emendas pelos Presidentes de cada Casa. Mas, sendo as medidas provisórias uma proposição 

normativa de natureza diferenciada, cuja Constituição traz o início da deliberação por um 

colegiado misto, e tendo a Resolução 1/2002-CN regulado os procedimentos em nível 

infraconstitucional, o procedimento mais adequado é aplicar a regra que confere apenas ao 

Presidente da comissão mista a competência para indeferimento preliminar de emendas tidas 

como matéria estranha. E, independentemente desse procedimento, a exclusão de texto do projeto 

de lei de conversão durante a apreciação pelo Senado Federal, o texto deve retornar para a 

Câmara dos Deputados. 

A Constituição Federal só prevê uma possibilidade na qual a vontade ou 

entendimento de uma das Casas impede ou invalida a manifestação da outra: no caso de rejeição 

quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, ou inadequação 

financeira ou orçamentária, provocando o arquivamento de toda a medida provisória. As demais 

análises feitas são relativas ao mérito das medidas, amplamente considerado, devendo valer para 

todas essas deliberações, sem exceção, o processo legislativo constitucional previsto, no qual é 

explícita a aplicação do princípio da primazia da Casa iniciadora. Nesse sentido, não pode ser 

aplicado um instrumento regimental que retire do texto matéria já deliberada e aprovada pela 

Câmara sem que este texto retorne para sua apreciação. 
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Os pressupostos constitucionais de relevância e urgência são do Presidente da 

República ao editar a medida provisória, e não de seu projeto de lei de conversão. A exigência 

constitucional quanto a esse atendimento está intimamente ligada ao fato de a matéria ser um ato 

exclusivo do Presidente da República, com força imediata de lei. Ao contrário das emendas e 

alterações surgidas durante a tramitação no Parlamento, a medida provisória inovou 

imediatamente no mundo jurídico, antes de passar pelo devido processo legislativo no Congresso 

Nacional, o que justifica a exigência constitucional de que somente possa ocorrer por uma 

excepcionalidade, a ser considerada pelo Poder Executivo, e referendada pelo Poder Legislativo. 

O próprio Supremo Tribunal Federal só admite que o Judiciário analise o atendimento aos 

referidos pressupostos em casos excepcionais de evidente inocorrência. 

Dessa forma, a resposta à questão de ordem e as práticas adotadas no Poder 

Legislativo não podem criar um procedimento legislativo diferenciado, que aplique às emendas e 

demais alterações legislativas inseridas no projeto de lei de conversão atendimentos a 

pressupostos que não são razoáveis diante de sua natureza. Ademais, não pode ainda esse 

procedimento significar o descumprimento do devido processo legislativo, criando subterfúgios 

para que o texto aprovado no Senado Federal, de maneira contrária à Câmara dos Deputados, não 

retorne a esta Casa que, expressamente, detém a qualificação de casa iniciadora. 

O primeiro caso de impugnação ocorreu no dia 4 de novembro de 2015, durante a 

deliberação da MP nº 687, de 2015, a partir dos Requerimentos nº 1258, de 2015, e nº 1259, de 

2015. Entretanto, para exemplificar a sensibilidade do tema, usaremos a tramitação da MP nº 760, 

de 2016, cuja emenda inserida na comissão mista, pela Relatora, foi impugnada no Senado 

Federal, no dia 31 de maio de 2017. 

 Em breves linhas, a edição da MP nº 760, de 2016, se deu diante de uma 

impugnação anterior, na MP nº 737, de 2015. Durante a tramitação da MP nº 737, foi aprovada 

mediante destaque, no Plenário da Câmara dos Deputados, emenda que tratava sobre a forma de 

promoção de bombeiros e militares do Distrito Federal – DF, apesar de, originalmente, a MP nº 

737 tratar sobre a possibilidade de uso da Força Nacional durante grandes eventos, a exemplo dos 

Jogos Olímpicos. 
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Ao chegar no Senado Federal, os artigos que tratavam sobre as carreiras militares do 

DF foram retirados, via impugnação, seguindo o restante do texto, sem alterações, para a sanção 

do Presidente da República. Ao persistir o problema da promoção de policiais e bombeiros 

militares do DF, foi editada a MP nº 760, para regulamentar a situação. 

Entretanto, durante a aprovação do parecer pela comissão mista, foi inserido 

dispositivo no projeto de lei de conversão que tratava da revisão de atos administrativos que 

levaram à expulsão de militares das corporações de bombeiros e policiais do Distrito Federal. Tal 

dispositivo, apesar de possuir relação temática com a carreira de bombeiros e militares do DF, foi 

retirado pelos Senadores via impugnação, a partir do Requerimento nº 394, de 2017. 

O exemplo foi citado brevemente para mostrar a dificuldade de mensurar o alcance 

do que configura pertinência temática ou não. Houve uma deliberação da comissão mista e do 

Plenário da Câmara dos Deputados, defensável quanto à correlação do tema, uma vez que a 

emenda subtraída pelo Senado Federal tratava de militares ou ex-militares do Distrito Federal e 

possibilidade de serem reincorporados nas respectivas carreiras. 

O Plenário da Câmara dos Deputados foi soberano em reconhecer o atendimento 

constitucional da matéria impugnada, votando pela sua constitucionalidade e pela pertinência do 

seu mérito. O Senado Federal, em seu papel de casa revisora, pode discordar do posicionamento 

da Câmara, rejeitando a emenda, mas o texto deve retornar para apreciação pelos Deputados. Não 

pode ser aplicado instrumento que subverta o sistema processual e interfira no papel 

constitucionalmente conferido à Câmara dos Deputados de casa iniciadora. 

O direito de emenda é fundamental para a manutenção da função legislativa do 

Parlamento durante a apreciação das medidas provisórias. Ainda que entendamos ser uma 

recomendação razoável a legislação gerada tratar de apenas um tema, a identidade temática do 

texto com a emenda não é uma análise simples de ser feita, a ponto de justificar um procedimento 

em que uma Casa interfere diretamente na vontade manifestada pela outra, em claro 

descumprimento ao bicameralismo desenhado na Constituição Federal. 

Ademais, os textos aprovados, via matéria estranha ou não, foram discutidos e 

aprovados pelo Congresso Nacional, bem como sancionados pelo Presidente da República, de 

modo que é mantida a integridade da deliberação legislativa. O mero descumprimento de uma 
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formalidade que não afeta o núcleo essencial das normas do processo legislativo não pode ser 

sancionada como vício de constitucionalidade. Nesse sentido, o próximo capítulo se destina a 

mostrar a importância do direito de emenda dentro do conjunto de prerrogativas do Poder 

Legislativo e como a decisão do STF na ADI 5127 interfere diretamente no exercício desse 

direito pelos Parlamentares. 
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CAPÍTULO 5 – A PRESERVAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DO PODER 

LEGISLATIVO 

 

No atual sistema de produção legislativa, há um protagonismo do Poder 

Executivo, reduzindo o Legislativo a uma atitude coadjuvante no processo legislativo: 

 O aspecto mais sugestivo, contudo, do processo legislativo contemporâneo é o 

revelado pela posição nele ocupada pelo Executivo, ou melhor, pelo poder 

governamental. Este não só aparece como a mola mestra que impulsiona o trabalho 

parlamentar, como também, num grande número de casos, surge como o próprio 

legislador. (FERREIRA FILHO, 2012, p. 153) 

A função dos parlamentos, durante sua evolução histórica, passou de mera 

confirmação dos atos e controle político dos reis, para finalmente serem transformados em órgãos 

com função legislativa própria, envolvendo a iniciativa, discussão e votação das leis. Nesse 

contexto, qualquer previsão, ainda que constitucional, que permita a outros Poderes exercerem 

tais prerrogativas, não pode subtrair do parlamento aquilo que lhe caracteriza. 

A própria origem do poder de emenda veio como uma ampliação da primeira função 

do Poder Legislativo de meramente acatar ou rejeitar os atos reais. Advém da própria democracia 

e de sua representatividade a necessidade de preservação de seus poderes. 

Não negamos que a previsão dada ao Poder Executivo para editar regras jurídicas 

com força de lei seja importante para o bom andamento das políticas e necessidades de governo 

na atualidade. Entretanto, como bem ressaltam autores como Niebuhr, há abusos no uso desse 

instituto por parte do Presidente da República, e uma interferência por vezes equivocada do Poder 

Judiciário, como no caso da decisão proferida na ADI 5127. 

Inserida numa Constituição em tudo democrática tal qual a atual Carta brasileira, a 

medida provisória poderia vir a ser instrumento valioso. Sucede, entretanto, que o 

Presidente da República a utiliza de modo abusivo, para situações que não são 

relevantes e urgentes. Agregue-se que o Poder Legislativo não as controla 

devidamente. De outro lado, o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal 

Federal, oferece interpretação muitas vezes disparatada, contrária à própria letra do 

dispositivo relativo à medida provisória e aos princípios, valores e finalidades 

dispostos de forma unívoca no bojo da sistemática constitucional. (NIEBUHR, 

2001, p. 11) 
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Em um contexto de atipicidade da função legislativa, não pode a tramitação das 

medidas provisórias constitucionalmente prevista ser interpretada pelo STF de forma a 

representar a supressão do poder legislativo conferido ao Parlamento durante sua conversão em 

lei. Aqui, cabe salientar que a garantia da observância do devido processo legislativo, incluindo-

se a preservação das prerrogativas parlamentares, não constitui apenas direito exclusivo de 

Deputados e Senadores, representando também instrumento de garantia da liberdade e do 

pluralismo político nas sociedades democráticas (MACEDO, 2007, p. 123). 

 Com a apresentação do projeto de lei de conversão, o Parlamento conserva a 

escolha de fundo da legislação: para fazer frente a caso de extraordinária 

necessidade e urgência, o Governo antecipa a manifestação de vontade legislativa 

do Parlamento, que, por meio da lei de conversão do decreto-legge, exerce sua 

prerrogativa de legislar, recompondo-se o equilíbrio entre os Poderes. É dele, 

Parlamento, a disciplina legislativa definitiva. (PITRUZZELLA apud AMARAL 

JÚNIOR, 2012, p. 68) 

A construção feita neste trabalho não adota a tese da impossibilidade de controle 

da constitucionalidade dos procedimentos legislativos, uma vez que não há uma vedação 

constitucional expressa que proíba a inserção de matéria estranha nas medidas provisórias.36  

Macedo (2007) defende a tese de que o princípio da supremacia da Constituição e 

de subordinação de todos os poderes públicos à Constituição demandam a ampliação das 

possibilidades de controle jurisdicional do processo legislativo, abarcando inclusive os atos 

internos às Casas Legislativas. Como bem ensina a autora: 

o princípio da supremacia da Constituição, portanto, realiza a incorporação do 

Parlamento ao Estado de Direito, de maneira que só se pode compreender a 

legitimidade da atuação do Poder Legislativo como independência funcional, uma 

vez que todos os seus atos e atribuições devem ser exercidos apenas se e na medida 

em que conformados pela Constituição. (MACEDO, 2007, p. 69) 

Todavia, Macedo destaca que a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos 

legislativos deve ter como objetivo e limite a preservação do princípio democrático, incluindo 

inclusive a participação dos grupos minoritários:  

O parâmetro do controle, assim, poderia estender-se para além do texto 

constitucional e abrangeria um bloco de constitucionalidade mais amplo, no qual se 

inserem as regras regimentais e a sua interpretação legislativa, na medida em que 

                                                 
36 Para estudo aprofundado sobre o controle judicial de normas regimentais nos Parlamentos, sobre o ponto de vista 

do Direito Comparado, indica-se o trabalho de Rafaela Lima Santos de Barros, intitulado Fundamentos do controle 

judicial do processo legislativo com base em normas regimentais no direito comparado. 
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tais normas e atos interferem com o processo de deliberação democrática. 

(MACEDO, 2007, p. 70) 

Barros, ao analisar a possibilidade de controle judicial com base em normas 

regimentais em outros países, mostra Estados cujo controle se dá com fundamento no princípio 

democrático, mas nem sempre para qualquer irregularidade: 

Em relação aos países estudados, três deles (Espanha, Costa Rica e Colômbia) 

admitem o controle judicial com base em normas constitucionais e/ou regimentais, 

mas o exercício desse controle só seria justificado em alguns casos. Na Espanha, 

a justificativa para o controle judicial seria a ofensa a direito fundamental ou 

comprometimento na formação da vontade democrática; na Costa Rica, seria o 

vício essencial que ofende o princípio democrático; e na Colômbia, o critério está 

na diferenciação entre vício e irregularidade irrelevante também apoiada no 

princípio democrático. (BARROS, 2015, p. 104) (grifo nosso) 

Diante de tais ensinamentos, não é negada a possibilidade de controle do 

procedimento legislativo, inclusive dos chamados atos interna corporis. “Nenhum dos poderes do 

Estado está autorizado a agir fora dos limites assinalados na Constituição” (MACEDO, 2007, p. 

12), sejam eles expressos ou implicitamente considerados, sendo possível a declaração de 

inconstitucionalidade de uma lei também por vícios formais e de procedimentos. O que se 

argumenta, porém, é que o controle judicial dos atos procedimentais só se justifica enquanto 

realizado para manter a integridade da deliberação legislativa, e não signifique interferência 

indevida no exercício legítimo de competência constitucional atribuída ao Poder Legislativo, 

ferindo a autonomia das Casas. 

Entretanto, como demonstrado nos capítulos anteriores, a decisão do STF na ADI 

5127, ao contrário de primar pela segurança jurídica e obediência ao princípio democrático, se 

manifesta como interferência indevida no poder legislativo, causando, inclusive, deformidades no 

processo legislativo de conversão em lei das medidas provisórias, conforme tratado no capítulo 

anterior, ao analisarmos o procedimento de impugnação. 

O controle sobre os atos do processo legislativo é admissível desde que não se 

caracterize a repercussão negativa sobre o processo de formação da vontade democrática no 

Parlamento, devendo ser exercido de forma criteriosa para se evitar interferência abusiva no 

desempenho das atribuições legislativas (MACEDO, 2007).  



68 

 

Não cabe, portanto, ao Poder Judiciário a substituição da discricionariedade 

legislativa sobre a pertinência da inclusão de determinada matéria, seguindo o devido processo 

legislativo constitucional, pela própria subjetividade do conceito de matéria estranha, conforme 

explicitamos nos capítulos anteriores. Como ensina Meirelles (2012, p. 721), “claro está que o 

Judiciário não pode adentrar o mérito das deliberações da Mesa, das Comissões ou do Plenário, 

nem deve perquirir as opções políticas que conduziram à aprovação ou rejeição dos projetos, 

proposições ou vetos”. 

Durante o controle judicial, é necessário averiguar em que medida o vício formal 

implica em nulidade da norma. No caso das emendas parlamentares inseridas durante a 

tramitação das medidas provisórias, ainda que não atendam à recomendação técnica de possuírem 

pertinência temática, a celeridade arguida como fundamento da decisão do STF não é suficiente 

para invalidar a norma diante do descumprimento dessa formalidade. 

Transformada a proposição em norma jurídica, o controle judicial repressivo sobre 

os vícios formais versa sobre aspectos bastante específicos, como os vícios de 

iniciativa, a preterição da forma legislativa adequada, a invasão de competência ou 

a desconformidade com regra essencial de processo legislativo constitucional como 

a votação por quórum inferior ao estabelecido, supressão de turno de votação, etc. 

(MACEDO, 2007, p. 144) 

Assim, diante do entendimento da inserção de emenda sem pertinência temática 

nas medidas provisórias como vício formal passível de convalidação, não há que se justificar um 

controle de constitucionalidade incidente sobre este aspecto. Trata-se de mera recomendação, seja 

regimental especificamente, seja da Lei Complementar nº 95, de 1998, enquanto regra geral 

aplicável a todas as espécies legislativas. 

Mais grave ainda se imaginar um procedimento legislativo diferenciado que 

permita ao Senado Federal subverter o princípio constitucional da primazia da Casa iniciadora, 

aprovando textos diferentes quanto ao conteúdo daquele aprovado pela Câmara dos Deputados, 

sem que este texto retorne para avaliação dos Deputados. 

Não há uma regra na Constituição que proíba expressamente a apresentação de 

emendas parlamentares às medidas provisórias que não tenham pertinência temática. E, ao 

contrário do que entendeu a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de que a 
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vedação decorre da lógica do sistema constitucional, notadamente do princípio do devido 

processo legislativo, nos dedicamos a demonstrar que esse entendimento não deve prosperar. 

Ainda que seja admitido o controle judicial dos atos do procedimento legislativo, 

diante de uma ideia de mecanismos de controles recíprocos entre os Poderes, deve ser respeitado 

o núcleo essencial das funções típicas para não levar à ruína a autonomia do Poder Legislativo: 

O modelo do núcleo essencial não neutraliza o modelo do balanceamento entre 

poderes. Mas acrescenta uma nota importante: aos órgãos de soberania, separados e 

interdependentes, são confiadas funções materialmente diferenciadas. 

A interdependência torna aceitável a interpretação de funções mas com um limite 

básico e incontornável: o núcleo essencial de cada uma destas funções remete para 

um campo de tarefas típico de cada um dos órgãos de soberania, tarefas essas que 

não poderão deslocar-se para outros órgãos sob pena de violação do núcleo 

essencial ser sintoma da violação do princípio da separação. (CANOTILHO, 1993, 

p. 551) 

Neste ponto, destaca-se a previsão constitucional que confere ao Congresso 

Nacional a prerrogativa de “zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da 

atribuição normativa dos outros poderes”, contida no inciso XI, art. 49, da CF. Tal dispositivo é 

lembrado pelo professor Ives Gandra da Silva Martins (2006), em artigo no qual discorre sobre a 

preservação das prerrogativas do Poder Legislativo face aos demais poderes, analisando o caso da 

Resolução do Senado nº 71, de 200537, no qual defende o poder que tem o Parlamento de 

preservar seu poder normativo contra qualquer excesso dos outros poderes, seja o Executivo ou o 

Judiciário. 

O direito de emenda parlamentar é corolário do próprio poder de iniciativa que 

detém os Parlamentares e, no processo legislativo das medidas provisórias, é forma de assegurar 

o exercício das prerrogativas atribuídas ao Poder Legislativo, adquirindo ainda mais importância 

no contexto atual de uso massivo das medidas provisórias pelo Poder Executivo, e de críticas ao 

ativismo judicial. 

Em geral, afirma-se que a nenhum órgão podem ser atribuídas funções das quais 

resulte o esvaziamento das funções materiais especialmente atribuídas a outro. Quer 

                                                 
37 A Resolução do Senado nº 71, de 2005 foi editada após decisão do Superior Tribunal de Justiça que declarou que o 

Poder Legislativo não tinha mais intenção de manter em vigor o Decreto-Lei 491/69, após 1983. O Senado, então, 

com fulcro na prerrogativa constitucional constante do art. 59, inciso X, da CF, editou a referida Resolução, 

declarando a manutenção da parte do Decreto que não havia sido declarada inconstitucional em decisão anterior do 

STF. Martins (2006), então, defende a prevalência da Resolução do Senado face a decisão do STJ, uma vez que 

compete ao Poder Legislativo o exercício da função de legislador positivo, e não ao Judiciário. 
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dizer: o princípio da separação exige, a título principal, a correspondência entre 

órgão e função e só admite excepções quando não for sacrificado o seu núcleo 

essencial. (CANOTILHO, 1993, P. 559)  

Ao aprovar, via Resolução do Congresso Nacional, a vedação da inserção de 

matéria estranha por emenda às medidas provisórias, estabelecendo a competência do Presidente 

da Comissão Mista para indeferi-la, a intenção do legislador não foi inviabilizar o exercício 

primeiro de suas competências legislativas próprias. A vedação é cabível sob o aspecto de técnica 

legislativa, e a disciplina interna trazida pela Resolução 1/2002-CN não retira a possibilidade de 

convalidação do vício meramente formal. 

A condição de validade e eficácia da norma jurídica pressupõe sua aprovação 

segundo o processo constitucionalmente previsto para a produção do direito (MACEDO, 2007), 

interpretado diante do cumprimento das regras essenciais dos regimentos internos que garantem 

que a tramitação obedeça ao princípio democrático: “o controle judicial, contudo, não pode 

deixar de resguardar a esfera de atuação legítima e autônoma do Parlamento” (MACEDO, 2007, 

p. 149). 

Como ensina Canotilho (1993), o princípio democrático possui muitos 

desdobramentos, por ser um princípio complexo, que possui dimensões materiais e organizativo-

procedimentais. Em síntese do trabalho de Paloma Biglino Campos, Macedo (2007) expõe a 

necessidade de se perquirir a possibilidade de convalidação de uma norma jurídica em casos de 

vícios de procedimento, na busca de conciliação entre o princípio democrático e os princípios de 

economia e certeza jurídicas. Assim, deve ser realizada a mensuração da gravidade da violação, 

tendo em vista a projeção do princípio democrático sobre as regras do direito parlamentar e o 

caráter instrumental do procedimento legislativo. (MACEDO, 2007, p. 167 e 168). 

Segundo Biglino Campos (apud MACEDO, 2007, p. 169) é necessário demonstrar 

a causalidade entre a inobservância da regra e a ilegitimidade da lei, de modo que somente os 

vícios que frustrem a formação democrática da vontade política merecerão a sanção de nulidade, 

“pois resultaria abusivo invalidar toda e qualquer deliberação da Casa Política tomada em 

desconformidade com a regra regimental” (MACEDO, 2007, p. 169). 

O princípio democrático é o critério adotado por Biglino Campos para delimitar o 

alcance das infrações procedimentais e extrair de sua violação, conforme o caso, a 

sanção de invalidação da lei. O princípio serve de critério de interpretação do 
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ordenamento parlamentar e é concretizado pelas normas de procedimento 

legislativo que asseguram a regra da maioria, a participação plural e a publicidade 

dos trabalhos e deliberações parlamentares. 

A expressão desses princípios nas normas do direito parlamentar constitucionais, 

regimentais, ou sua intepretação e prática pelas Casas Legislativas – pode oferecer 

parâmetros para o controle judicial que se estende sobre os vícios formais e do 

processo que resultou na aprovação de determinada norma jurídica, na medida em 

que permitiria avaliar a gravidade da inobservância da norma regimental conforme 

sua relevância para a efetivação do princípio democrático nas deliberações. 

(MACEDO, 2007, p. 171) 

 

Dentro do conjunto de normas destacadas, a saber, as que se destinam a 

concretizar a regra da maioria, a participação plural e a publicidade, não se evidencia nenhuma 

afronta no exercício regular do direito de emenda pelos parlamentares durante a tramitação das 

medidas provisórias. 

Sampaio destaca que o relacionamento entre o princípio da supremacia da 

constituição com o princípio democrático: 

exige que se distribuam adequadamente as tarefas entre Legislativo e Judiciário, 

cabendo àquele, pela força de seu poder representativo da maioria, identificar, 

sopesar e acomodar os valores fundamentais da comunidade e ao Judiciário, a 

missão de garantir o funcionamento do processo política de forma a permitir que 

seus canais estejam abertos a todos. (SAMPAIO, 2002, p. 73) 

As emendas e o projeto de lei de conversão não se subordinam aos pressupostos 

constitucionais de relevância e urgência e às limitações materiais de edição das medidas 

provisórias, dessa forma, caso não infrinjam as limitações materiais ao poder de emenda 

(aumento de despesa e vício de iniciativa), seguem sua tramitação em conformidade com normas 

essenciais do processo legislativo. Ainda que com conteúdo questionado sob o aspecto da 

pertinência temática, este vício é convalidável. 

Destaque-se que a apresentação de emendas é trazida pela Biglino Campos como 

norma essencial para a concretização do princípio democrático no grupo de normas que garantem 

a participação nos trabalhos legislativos (BIGLINO CAMPOS apud MACEDO, 2007). 

A necessidade de garantia de participação dos trabalhos, inclusive da minoria, 

limita-se à correção procedimental, notadamente do núcleo essencial das normas de 

procedimento que garantem o princípio democrático, não podendo significar a prevalência de 

suas opções valorativas (SAMPAIO, 2002), ou seja, o Judiciário não pode se tornar uma segunda 
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instância de deliberação do mérito das decisões legislativas, e nem lhe cabe avaliar o grau de 

esclarecimento do Parlamento quando este aprova uma matéria.  

No caso das emendas sem pertinência temática, já foi demonstrado que não há 

supressão da discussão, reforçando inclusive que o efetivo funcionamento das comissões mistas 

contribui para a ampliação do debate. Supor que regimes de tramitação em caráter de urgência 

suprimem o devido processo legislativo é uma análise simplista que desconsidera a possibilidade 

de o Presidente da República solicitar urgência para tramitação de projetos de lei de sua autoria, 

bem como outras possibilidades de aprovação de regime de urgência a partir de normas 

regimentais. Nestes casos não há questionamentos quanto a sua regularidade, ou até mesmo da 

validade da norma aprovada em procedimento de urgência. 

O desconhecimento de questões internas ao processo legislativo pode gerar 

decisões judiciais que prejudicam o funcionamento do Parlamento. Nesse sentido, merece 

destaque a observação de Barros (2015) ao citar a decisão do STF quando tratou da 

obrigatoriedade do funcionamento das comissões mistas nas medidas provisórias no julgamento 

da ADI 4029/DF: 

A judicialização de temas políticos também provoca decisões como a proferida na 

ADI 4.029 (BRSIL, 2012a), na qual o desconhecimento de questões acerca do 

processo legislativo levou o STF a declarar um procedimento inconstitucional 

num caso específico sem saber o impacto dessa decisão no ordenamento 

jurídico, o que veio a demandar uma mudança de posição no dia seguinte ao 

julgamento, pois a decisão afetaria mais de quinhentas Medidas Provisórias, 

demonstrando que essa consequência não tinha sido prevista. Esse exemplo 

demonstra que ao invés de colaborar, o Poder Judiciário pode complicar ainda mais 

o cenário político. (BARROS, 2015, p. 106 e 107) (grifo nosso) 

A possibilidade de convalidação é claramente possível no caso de emendas sem 

pertinência temática, tanto que o próprio Supremo Tribunal Federal convalidou o vício quando do 

julgamento da ADI 5127, ao não declarar a inconstitucionalidade do dispositivo inserido via 

emenda parlamentar do caso concreto tratado na referida ação, e em todas as leis de conversão 

anteriores, em atendimento ao princípio da segurança jurídica: 

DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 

EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE CONVERSÃO DE MEDIDA 

PROVISÓRIA EM LEI. CONTEÚDO TEMÁTICO DISTINTO DAQUELE 

ORIGINÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRÁTICA EM DESACORDO COM 
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O PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL 

(DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO). 

1. Viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático e o 

devido processo legislativo (arts. 1º, caput, parágrafo único, 2º, caput, 5º, caput, e 

LIV, CRFB), a prática da inserção, mediante emenda parlamentar no processo 

legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo 

temático estranho ao objeto originário da medida provisória. 

2. Em atenção ao princípio da segurança jurídica (art. 1º e 5º, XXXVI, CRFB), 

mantém-se hígidas todas as leis de conversão fruto dessa prática promulgadas 

até a data do presente julgamento, inclusive aquela impugnada nesta ação. 

3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente por maioria de votos. 

(grifo nosso) 

 

Ainda que se considere a prática não recomendável, o vício não atinge a 

integridade da deliberação política, a ponto de atingir o núcleo essencial das prerrogativas 

Parlamentares e ensejar a inconstitucionalidade da norma. Aceitar essa possibilidade traz uma 

insegurança jurídica ainda maior para as leis oriundas da conversão das medidas provisórias. O 

papel do Parlamento deve ser reforçado e ampliado, principalmente ao considerarmos o contexto 

das medidas provisórias. Apesar de ter modulado a decisão, a posição adotada pela Suprema 

Corte deixa uma sombra sobre todos os novos ordenamentos diante da possibilidade de o texto 

aprovado e sancionado ser questionado judicialmente com base nesse parâmetro de controle, e 

ainda deu margem a interpretação que fere o bicameralismo. Nem sempre a conexão ou 

correlação entre as matérias é evidente, e, na prática, gerou-se um conflito entre as Casas, 

justamente por uma indefinição sobre o momento e agente legitimado para fazer essa análise no 

Parlamento. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente estudo se dedicou a analisar os fundamentos da decisão do Supremo 

Tribunal Federal que concluiu pela inconstitucionalidade da inclusão de matéria sem pertinência 

temática nas medidas provisórias durante sua tramitação no Congresso Nacional, e os principais 

impactos dessa decisão no processo legislativo de tal espécie normativa. 

Para tanto, foram apresentadas as principais características das medidas 

provisórias enquanto espécie normativa capaz de inovar o ordenamento jurídico antes da 

deliberação do Poder Legislativo – trazendo consigo a manifestação atípica da função legislativa 

pelo Presidente da República –, bem como a atuação do Congresso Nacional durante sua a 

conversão em lei. Especial destaque é dado para o papel do poder de emenda parlamentar durante 

o processo legislativo das medidas provisórias, assim como para o bicameralismo estabelecido na 

Constituição, com a primazia para a Câmara dos Deputados na qualidade de Casa iniciadora, 

pontos particularmente afetados após a decisão. 

Ao considerarmos a sanção de inconstitucionalidade de uma norma a mais grave 

aplicável no cumprimento do princípio da supremacia da Constituição, destinada a vícios não 

convalidáveis que ferem a ordem constitucional vigente, concluímos não ser este o caso 

verificado com a inserção de matéria sem pertinência temática por emenda nas medidas 

provisórias.  

O direito de emenda parlamentar é corolário do próprio poder de iniciativa 

legislativa, exercido em regra pelo Parlamento, e representa a recuperação das prerrogativas do 

Poder Legislativo face ao poder excepcional exercido pelo Presidente da República de legislar via 

medidas provisórias. Não negamos a possibilidade de serem aplicados limites ao poder de 

emenda, mas eles somente se justificam enquanto não representem verdadeira supressão das 

competências típicas do Parlamento. 

Assim, o objetivo central desse trabalho foi caracterizar a vedação à aprovação de 

emenda sem pertinência temática como vício procedimental convalidável, não suficiente para 

gerar inconstitucionalidade da norma. A subjetividade do conceito de matéria estranha; a 

autonomia do projeto de lei de conversão oriundo da deliberação das medidas provisórias pelo 
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Congresso Nacional; e o regular exercício do direito de emenda sem agressão ao devido processo 

legislativo foram os principais argumentos trazidos para afastar a inconstitucionalidade da 

inserção de matéria estranha nas medidas provisórias. Ainda que se considere a prática não 

recomendável, o vício não afeta a integridade da deliberação política a ponto de atingir o núcleo 

essencial das prerrogativas Parlamentares e ensejar a inconstitucionalidade da norma. Aceitar 

essa possibilidade traz uma insegurança jurídica ainda maior para as leis oriundas da conversão 

das medidas provisórias. 

Entretanto, apesar de não vermos a prática como inconstitucional, a decisão do 

Supremo Tribunal Federal alterou o processo legislativo desenvolvido dentro do Congresso 

Nacional durante a tramitação da proposição, com destaque para o instrumento de impugnação 

utilizado pelo Senado Federal para rejeitar texto aprovado pela Câmara dos Deputados sem que 

haja a reapreciação da matéria pelos Deputados. Ainda que a Suprema Corte tenha modulado a 

decisão, a posição adotada pelo STF deixa uma sombra sobre todos os novos ordenamentos 

diante da possibilidade de o texto aprovado e sancionado ser questionado judicialmente com base 

nesse parâmetro de controle, e ainda dá margem a interpretação que fere o bicameralismo.  

Reiteramos, portanto, que as análises da atuação do Parlamento e da inserção de 

emendas nas medidas provisórias devem privilegiar os princípios da separação dos poderes e da 

segurança jurídica, sendo realizada com fundamento na preservação da integridade da tramitação 

e da deliberação política, buscando a preservação das prerrogativas Parlamentares. 
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