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RESUMO EXECUTIVO 

O objetivo deste estudo é examinar as medidas provisórias no Brasil sob 
um enfoque normativo, teórico e prático. Para tanto, toma-se como ponto de partida um 
estudo anterior da Consultoria Legislativa sobre o mesmo tema, disponível na Biblioteca 
Digital da Câmara dos Deputados, dando-lhe continuidade. Um breve panorama das 
medidas provisórias, após a promulgação da Emenda à Constituição nº 32, é apresentado, 
expondo uma avaliação doutrinária que se mostra sobretudo favorável às linhas gerais dessa 
reforma constitucional. Apresenta-se então um conjunto de dados quantitativos, 
diligentemente reunidos e sistematizados pelo Centro de Documentação e Informação da 
Câmara dos Deputados, procurando mostrar a evolução dessa modalidade normativa sob 
diversos aspectos. Em seguida, o texto examina exemplos importantes do exercício atípico 
da função legislativa pelo Poder Executivo em grandes democracias contemporâneas, 
nomeadamente na Itália, na Espanha, em Portugal, na França, nos Estados Unidos da 
América e na Bélgica. Finalmente, são oferecidas sugestões para o aprimoramento do 
instituto.  

 

Palavras-chave: Medida Provisória, Poder Executivo, função legislativa atípica, separação 
de Poderes.  
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1 INTRODUÇÃO 

Este estudo propõe-se a analisar o uso indiscriminado de medidas 

provisórias pelo Poder Executivo. Dentre os itens abordados, incluem-se um comparativo 

entre o número de medidas provisórias e de projetos de lei encaminhados pelo Poder 

Executivo ao Congresso Nacional, a quantidade de medidas provisórias devolvidas pelo 

Poder Legislativo e uma comparação com institutos semelhantes de outras nações 

democráticas. Recomenda-se, finalmente, a elaboração de proposta legislativa para 

aperfeiçoar a utilização das medidas provisórias.  

O tema já foi tratado pela Consultoria Legislativa em outro estudo, 

intitulado “Excesso na edição de medidas provisórias” (TAVARES FILHO, 2008), que se 

acha disponível na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Nele são abordadas as 

características dessa modalidade normativa, explorando-se em profundidade sua definição 

doutrinária; origem histórica; fundamentos e finalidades; evolução normativa, jurisprudencial 

e prática; dados quantitativos e comparativos, como também as consequências de sua edição 

para o Poder Legislativo. Particularmente, analisam-se os efeitos da Emenda Constitucional 

nº 32, de 2001 (EC 32/2001), cuja edição procurou remediar os prejuízos causados pelo uso 

excessivo de medidas provisórias ao Congresso Nacional e à função legislativa. 

Em síntese, o estudo anterior mostra que houve uma clara explosão no 

número de medidas provisórias a partir de 1988, fundada sobretudo em três fatores: (a) a 

falta de responsabilidade política do Presidente da República pela rejeição ou perda de 

eficácia de medidas provisórias editadas; (b) as múltiplas omissões do Congresso Nacional 

em cumprir seu papel de barreira contra a escalada na edição dessas normas; e (c) a atuação 

do Poder Judiciário, que chancelou as práticas adotadas pelo Poder Executivo, ainda que 

com ressalvas. Outrossim, se a EC 32/01 logrou provocar uma considerável redução no 

número de medidas provisórias, todavia não foi capaz de evitar novos problemas, como o 

domínio da agenda legislativa pelo Executivo, por meio do mecanismo de trancamento de 

pauta.  

Nesse contexto, este estudo toma o trabalho anterior como base e parte 

dele para examinar o estado atual da doutrina e da prática institucional na matéria, buscando 

complementar as informações ali expostas. Em adição, novos dados quantitativos são 

apresentados.  
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2 AS MEDIDAS PROVISÓRIAS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 32, DE 

2001 

A avaliação sobre a prática institucional das medidas provisórias antes da 

EC 32/2001 é bem resumida na lição de Wilson Steinmetz (2004). Para o autor, o 

Constituinte de 1987 pretendeu dar ao Presidente da República competência legislativa 

extraordinária, visando a impedir a paralisia do governo, com fundamento em ponderações 

empíricas e políticas. Não obstante, foi atribuído à lei o status de veículo prioritário de 

expressão da norma jurídica, em homenagem ao princípio democrático – eixo central da nova 

Constituição Cidadã – e à competência precípua do Congresso Nacional para inovar no 

ordenamento jurídico. O que se viu na prática, entretanto, foi a transformação do Poder 

Executivo em principal legislador do País, sob o beneplácito do próprio Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário. 

A reação normativa do Congresso Nacional ao alto número de medidas 

provisórias – e às consequentes distorções sistêmicas daí decorrentes – iniciou-se com a 

Emenda Constitucional nº 6, de 1995 (FERREIRA FILHO, 2012, p. 261). Esse diploma 

inseriu o art. 246 no texto da Constituição, dispondo que "é vedada a adoção de medida 

provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por 

meio de emenda promulgada a partir de 1995." 

O desejo de solucionar de modo definitivo o problema cristalizou-se na 

EC 32/2001, que marcou uma alteração mais profunda em nosso sistema constitucional. Seu 

texto se originou na Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de 1995, de autoria do Senador 

Esperidião Amin, que tomou o nº 472, de 1997, na Câmara dos Deputados. O objetivo 

visado pelo Congresso Nacional com a emenda era patente: conter a edição irrefreada de 

medidas provisórias, que era prática corrente à época. Quando das deliberações no Senado 

sobre o Substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados, o Senador Lúcio Alcântara 

resumiu o espírito do texto, durante os debates: “além de conter a revolução permanente do 

direito e a instabilidade jurídica que a catadupa de MPs e reedições provocam, tal projeto 

pode dar cabo da conivência parlamentar com a fúria legiferante do Executivo” (BRASIL, 

1999).  

Dentre as inovações adotadas, sobressaíram: (a) o estabelecimento de 

limites materiais às medidas provisórias, as quais não poderiam mais tratar de certos temas; 

(b) a disciplina fortemente restritiva de sua edição e validade, permitindo-se apenas uma única 

prorrogação de prazo; (c) a obrigatoriedade do juízo prévio sobre o atendimento de seus 
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pressupostos constitucionais, pelas Casas do Congresso Nacional; (d) a estipulação de regras 

mais estritas para tramitação, com sobrestamento da pauta legislativa na ausência de 

deliberação congressual; e (e) a suspensão dos prazos nos recessos congressuais. Nesse 

ponto, Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2015, p. 239-241) observa que as novidades da EC 

32/2001 modificaram sensivelmente o regime das medidas provisórias, atingindo suas 

condições, sua matéria, seu prazo, sua eficácia, o valor dos efeitos produzidos, sua 

provisoriedade, sua reedição, seu procedimento de conversão e, finalmente, a sanção 

presidencial.  

A avaliação positiva das mudanças logo se viu na doutrina, como mostra 

a lição de José Levi Mello do Amaral Júnior (2012, p. 226): 

“O novo modelo demonstra pouca tolerância para com medidas 
provisórias prolixas, heterogêneas e não consensuais. Após a EC n. 32, de 
2001, o Poder Executivo – ressalvada a hipótese, que não é comum, de 
existir amplo e coeso bloco parlamentar de sustentação do Governo – terá 
sérias dificuldades (no mínimo de tempo) para aprovar medida provisória 
com elevado número de dispositivos e relativa a temas diversos e 
polêmicos. A vocação do novo modelo parece ser para medidas 
provisórias enxutas, com temas pontuais e – se não consensuais desde logo 
(dada a relevância e urgência) – passíveis de acordo político em breve lapso 
de tempo. O Direito brasileiro encontrou uma solução que ainda é 
buscada pelo constitucionalismo italiano, isto é, uma sistemática 
constitucional que torna muito provável a rejeição ou a conversão em lei 
da decretação de urgência dentro de um período de tempo razoável e 
constitucionalmente previsto.” 

 

Outro aspecto fundamental foi destacado por Clèmerson Merlin Clève 

(2021, p. 145,151):  

“A possibilidade de reedição das medidas provisórias gerou muita 
controvérsia sob a égide da redação original da Constituição de 1988. 
Devido ao número excessivo de reedições, uma das tarefas da EC 32/2001 
foi justamente conter esta possibilidade antes tolerada pela experiência 
constitucional. 

(...) A EC 32/2001 resolveu, satisfatoriamente, a discussão sobre 
a possibilidade de reedição, prevendo no art. 62, § 10, da CF, a sua 
vedação, na mesma sessão legislativa, de medida que tenha sido rejeitada 
ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.” 

 

Alexandre de Moraes (2015, p. 701) sublinhou as finalidades da EC 

32/2001, destacando que essa alteração constitucional visava a “diminuir a excessiva 

discricionariedade na edição de medidas provisórias, prevendo uma série de limitações 

materiais, bem como a impossibilidade de reedições sucessivas”. 
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No mesmo sentido foi a avaliação de Luís Roberto Barroso (2015, p. 307), 

para quem a EC 32/2001 veio coibir, “ainda que não integralmente”, a “disfunção” do 

“emprego abusivo de medidas provisórias”. Para o autor, as MPs haviam-se tornado 

instrumento rotineiro, sem a necessária relevância ou urgência. Tal quadro levou ao 

menoscabo do Congresso Nacional, por comprometer “a transparência e o debate público 

que devem preceder a inovação da ordem jurídica”.  

Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco (2019, p. 1010) apontaram 

que a EC 32/2001 incorporou inúmeras considerações feitas pela jurisprudência e pela 

doutrina, ao mesmo tempo em que foi original em algumas mudanças. Destacaram também 

que a Emenda foi longamente esperada, tendo, no entanto, enfrentado oposição à sua 

aprovação.  

André Ramos Tavares (2020, p. 1.087), a seu turno, elogiou o fim da 

convocação automática do Congresso Nacional para deliberar sobre medidas provisórias. 

Para o autor, a inovação evita os inconvenientes causados pela reunião extraordinária do 

Parlamento, notadamente quanto às despesas públicas. A fixação de limites materiais à edição 

dessas normas também foi considerada positiva (2020, p. 1.091 et seq.), já que em muitos 

desses temas o Poder Executivo é diretamente interessado, sendo de bom alvitre limitar sua 

atuação.  

Essas avaliações positivas foram contraditadas por Eduardo Martins de 

Lima e Virgínia Silame Maranhão Lima (2013, p. 91), que compararam dois períodos das 

gestões do Presidente Fernando Henrique Cardoso, antes e depois da entrada em vigor da 

EC 32/2001. Segundo os autores, entre o início do segundo mandato presidencial (janeiro 

de 1999) e a promulgação da referida Emenda Constitucional (setembro de 2001), foram 

editadas 103 medidas provisórias (excluídas as reedições), num período de 32 meses. Já entre 

setembro de 2001 e o final do mandato presidencial (dezembro de 2002), foram editadas 102 

medidas provisórias, num período de 15 meses. A diferença foi, como se vê, irrisória. Por 

essa razão, concluíram que “as medidas provisórias não estão sendo usadas como medida 

emergencial, restando, por consequência, violados os pressupostos de relevância e urgência” 

(LIMA; LIMA, 2013, p. 92).  

Não obstante, um relativo sucesso da EC 32/2001 para atingir os 

objetivos pretendidos pelo Constituinte derivado se reflete nos dados quantitativos 

apresentados mais adiante, notadamente quanto à proibição de reedição. Nos anos que se 
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seguiram, todavia, surgiram novas questões sobre as medidas provisórias que demandaram a 

atenção do Parlamento, do Judiciário e da doutrina, como se verá a seguir.  

A questão mais premente refere-se ao trancamento da pauta deliberativa 

das Casas do Congresso Nacional, imposto pelo art. 62, § 6º, da Constituição Federal, na 

redação dada pela EC 32/2001. Ainda sob a sistemática original da Carta de 1988, a doutrina 

já assinalava o poder que a edição de medidas provisórias outorgava ao Presidente da 

República sobre a agenda legislativa (PEREIRA; MUELLER, 2000, p. 47). Essa situação 

apenas se intensificou após a EC 32/2001, como destacou Fernanda Machiaveli (2009, p. 

105): 

“(...) embora tenha impedido as reedições, a nova regra aumentou 
o poder de agenda do Presidente [da República], transformando as MPs 
em um instrumento ainda mais eficiente do ponto de vista do governo. O 
Presidente já não precisa da intermediação dos líderes para definir a agenda 
legislativa. O uso do instrumento extraordinário garante que o tema estará 
na pauta do Congresso no prazo máximo de quatro meses. Nas palavras 
do então presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia, ao instalar a comissão 
para propor mudanças na tramitação das MPs: ‘o fato é que hoje a Câmara 
e o Senado perderam a condição de definir a pauta’. Com menor 
autonomia, os líderes partidários precisam negociar o ‘destrancamento’ 
antes de deliberar sobre projetos de interesse parlamentar”. 

 

Segundo Machiaveli (2009, p. 103), “das 1027 sessões deliberativas que 

ocorreram entre 2002 e 2008 na Câmara dos Deputados, apenas 380 estavam desobstruídas. 

Já no Senado, entre 2005 e 2008, das 450 sessões deliberativas, somente em 143 não houve 

impedimento das votações por MPs com prazo vencido”.  

Adicionalmente, a tese doutoral de Fabrício Bittencourt da Cruz (2016, p. 

131) expôs a questão do sobrestamento num período mais longo. O trabalho traçou um 

painel do impacto da EC 32/2001 na pauta deliberativa do Senado Federal entre 2003 e 2014, 

ilustrando as consequências da nova sistemática das medidas provisórias. Segundo o autor, 

34% das sessões deliberativas do Senado se acharam sobrestadas, no período indicado.  

Por fim, uma pesquisa mais recente foi feita por Mayara Paschoal Micheias 

em 2020 (p. 64-66), mostrando que as deliberações ordinárias da Câmara dos Deputados, 

entre 2001 e 2019, estiveram sobrestadas em 67% das vezes, enquanto no Senado esse 

percentual foi de 57%, no período de 2003 a 2019. Os dados são expostos nos Quadros I, II 

e III, adiante, elaborados pela autora: 

QUADRO I 
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Sobrestamento de pautas na Câmara dos Deputados 

Ano Nº   total de 
sessões 

deliberativas 

Nº de sessões 
deliberativas 
ordinárias 

Nº de sessões 
deliberativas ordinárias 
sobrestadas por MPV 

% de sessões 
ordinárias 

sobrestadas 

2001 45 24 1 4,17 

2002 75 46 35 76,09 

2003 170 92 41 44,57 

2004 145 62 46 74,19 

2005 150 86 70 81,4 

2006 140 64 42 65,63 

2007 193 81 57 70,37 

2008 162 60 49 81,67 

2009 175 70 59 84,29 

2010 122 48 41 85,42 

2011 169 56 56 100 

2012 161 49 48 97,96 

2013 190 49 20 40,82 

2014 134 38 17 44,74 

2015 215 17 17 100 

2016 201 27 14 51,85 

2017 252 17 7 41,18 

2018 165 16 5 31,25 

2019 172 41 11 26,83 

Fonte: MICHÉIAS, M.P. O controle da edição de medidas provisórias: avaliação legislativa da emenda constitucional nº 
32/2001 e busca de novas possibilidades de controle. Dissertação (Mestrado em Direito. Área de Concentração: Direito 
Constitucional; Direito Comparado) – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”. Franca, p. 64-66. 2020. 
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QUADRO II 

Sobrestamento de pautas no Senado Federal 

Ano Nº total de 
sessões 

deliberativas 

Nº de sessões 
deliberativas 
ordinárias 

Nº de sessões 
deliberativas sobrestadas 

por MPV 

% de
 sessões 
sobrestadas 

2003 117 116 42 36,21 

2004 104 89 42 47,19 

2005 125 110 66 60 

2006 127 95 72 75,79 

2007 145 122 89 72,95 

2008 120 101 80 79,21 

2009 152 118 91 77,12 

2010 115 90 56 62,22 

2011 133 126 79 62,7 

2012 126 95 59 62,11 

2013 126 123 64 52,03 

2014 75 73 30 41,1 

2015 127 98 65 66,33 

2016 98 71 36 50,7 

2017 113 70 20 28,57 

2018 82 57 15 26,32 

2019 254 63 9 14,29 

Fonte: MICHÉIAS, M.P. O controle da edição de medidas provisórias: avaliação legislativa da emenda constitucional nº 
32/2001 e busca de novas possibilidades de controle. Dissertação (Mestrado em Direito. Área de Concentração: Direito 
Constitucional; Direito Comparado) – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”. Franca, p. 64-66. 2020. 
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QUADRO III 

Fonte: MICHÉIAS, M.P. O controle da edição de medidas provisórias: avaliação legislativa da emenda constitucional nº 32/2001 e 
busca de novas possibilidades de controle. Dissertação (Mestrado em Direito. Área de Concentração: Direito Constitucional; Direito 
Comparado) – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Franca, p. 64-66. 
2020. 

 

Em face da crescente insatisfação parlamentar na Câmara dos Deputados, 

o controle da pauta deliberativa foi abordado na Questão de Ordem nº 411, de 2009, da 

Câmara dos Deputados, em que se assentou que tal sobrestamento doravante afetaria 

somente os projetos de lei ordinária com matéria passível de ser veiculada por medida 

provisória, com a exclusão de emendas à Constituição, leis complementares, decretos 

legislativos e resoluções.  

O tema foi levado ao Supremo Tribunal Federal, tendo o Min. Celso de 

Mello, em medida cautelar, confirmado o entendimento fixado pela Câmara, como se vê 

(BRASIL, 2009):  

“(...) A deliberação emanada do Senhor Presidente da Câmara dos 
Deputados parece representar um sinal muito expressivo de reação 
institucional do Parlamento a uma situação de fato que se vem 
perpetuando no tempo e que culmina por frustrar o exercício, pelas Casas 
do Congresso Nacional, da função típica que lhes é inerente, qual seja, a 
função de legislar.   A construção jurídica formulada pelo Senhor 
Presidente da Câmara dos Deputados, além de propiciar o regular 
desenvolvimento dos trabalhos legislativos no Congresso Nacional, 
parece demonstrar reverência ao texto constitucional, pois - 
reconhecendo a subsistência do bloqueio da pauta daquela Casa legislativa 
quanto às proposições normativas que veiculem matéria passível de 
regulação por medidas provisórias (não compreendidas, unicamente, 
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aquelas abrangidas pela cláusula de pré-exclusão inscrita no art. 62, § 1º, 
da Constituição, na redação dada pela EC nº 32/2001) preserva, íntegro, 
o poder ordinário de legislar atribuído ao Parlamento.   Mais do que isso, 
a decisão em causa teria a virtude de devolver, à Câmara dos Deputados, 
o poder de agenda, que representa prerrogativa institucional das mais 
relevantes, capaz de permitir, a essa Casa do Parlamento brasileiro, o poder 
de selecionar e de apreciar, de modo inteiramente autônomo, as matérias 
que considere revestidas de importância política, social, cultural, 
econômica e jurídica para a vida do País, o que ensejará ' na visão e na 
perspectiva do Poder Legislativo (e não nas do Presidente da República) - 
a formulação e a concretização, pela instância parlamentar, de uma pauta 
temática própria, sem prejuízo da observância do bloqueio procedimental 
a que se refere o § 6º do art. 62 da Constituição, considerada, quanto a 
essa obstrução ritual, a interpretação que lhe deu o Senhor Presidente da 
Câmara dos Deputados. (...)” 

 

O Senado Federal adotou o mesmo entendimento esposado pela Câmara 

dos Deputados, na Questão de Ordem nº 2, de 2010. Nessa ocasião, o Presidente da Casa 

assentou que “as hipóteses de exercício da competência exclusiva do Congresso Nacional ou 

de competência privativa do Senado Federal, dos quais não resultem normas gerais e 

abstratas, estão livres do sobrestamento da pauta”, como também as “matérias que não 

possam ser apreciadas por meio de medidas provisórias, que têm força de lei, já produzem 

efeitos e têm prazo de vigência determinado” (BRASIL, 2010). 

Um segundo ponto a abordar é a questão da homogeneidade temática 

entre as emendas parlamentares apresentadas e o texto das medidas provisórias. Hoje, essa 

pertinência é exigida pelo art. 4º, § 4º, da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional. 

Entretanto, o oferecimento de emendas sem essa característica – alcunhadas “jabutis” no 

jargão legislativo – é prática corrente no quotidiano do Parlamento.  

A matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal, que julgou 

inconstitucional a prática do “contrabando legislativo”, conforme se vê (BRASIL, 2016): 

“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 
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prática promulgadas até a data do presente julgamento, inclusive aquela 
impugnada nesta ação. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 
improcedente por maioria de votos.” 

 

Confirmando essa posição, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC nº 

70, de 2011, já aprovada pelo Senado sob o nº 91, de 2019. A proposta insere no art. 62 da 

Constituição Federal, entre outras modificações, a seguinte disposição: “A medida provisória 

e o projeto de lei de conversão não conterão matéria estranha a seu objeto ou a este não 

vinculada por afinidade, pertinência ou conexão”. Tendo sofrido modificação na Câmara 

Baixa, a proposição retornou ao Senado para reexame, em 5 de junho de 2019. 

Finalmente, outro tema importante é a devolução de medidas provisórias 

pelo Presidente do Congresso Nacional ao Chefe do Executivo, sem que haja previsão para 

tanto na Constituição, no Regimento Comum do Congresso Nacional e na Resolução do 

Congresso Nacional nº 1, de 2002. O principal fundamento para essa ação foi o art. 48, XI, 

do Regimento Interno do Senado Federal, que dá ao Presidente da Câmara Alta competência 

para “impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis, ou a este 

Regimento, ressalvado ao autor recurso para o Plenário, que decidirá após audiência da 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania”. Nesse contexto, foram devolvidas seis 

medidas provisórias, conforme se vê no Quadro IV. O Anexo I deste trabalho contém sua 

descrição detalhada.  

 

QUADRO IV 

Medidas Provisórias devolvidas 

 
Medida Provisória Devolução - Argumento 

MPV 33/1989 Constituição Federal – Art. 84 (XXV). 

MPV 446/2008 Regimento Interno do Senado Federal – Art. 48 (XI). 

MPV 669/2015 Regimento Interno do Senado Federal – Art. 48 (II, XI). 

MPV 886/2019 
Constituição Federal – Art. 62 (§ 10); Regimento Interno do Senado 

Federal – Art. 48 (II, XI). 

MPV 979/2020 
Constituição Federal – Art. 206 (VI), art. 207; Regimento Interno do 

Senado Federal – Art. 48 (XI). 

MPV 1.068/2021 
Constituição Federal - Art. 62, § 1º, I, "a"; Regimento Interno do Senado 

Federal – Art. 48 (XI). 

Fonte: Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação. 

 

A questão é polêmica, pois, como observa Paulo Mohn (2020), o Supremo 

Tribunal Federal já decidiu, na ADI-MC 221, que uma medida provisória não pode ser 

retirada. Não é descabido que esse raciocínio seja aplicável também ao caso da devolução, já 
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que a MP possui força de lei desde sua edição, produzindo imediatamente efeitos. Desse 

modo, é incerto que a devolução de uma MP encerre sua eficácia, notadamente porque é 

obrigatório que ambas as Casas do Congresso Nacional – e não apenas o Presidente deste 

último – se manifestem especificamente quanto à existência dos pressupostos constitucionais 

para a edição dessas normas.  

Uma vez apontadas as principais dificuldades surgidas na prática 

parlamentar após a promulgação da EC 32/2001, cabe indagar quais foram os reflexos 

concretos dessa reforma constitucional, mensurados objetivamente. Essa questão é abordada 

no tópico a seguir.  

3 AS MEDIDAS PROVISÓRIAS EM NÚMEROS 

O novo regramento constitucional das medidas provisórias claramente 

transformou a sistemática de sua utilização, como também seu impacto institucional e 

jurídico. A seguir, são apresentados dados quantitativos, coletados e sistematizados pelo 

Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, que traçam um amplo 

painel do emprego dessas normas, antes e depois da promulgação da EC 32/2001.  

QUADRO GERAL DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS DESDE 1988 

A radical redução no número de medidas provisórias, a partir da 

promulgação da EC 32/2001, pode ser vista nos Quadros V e VI, apresentados a seguir. Do 

pico de 1.111 dessas normas editadas pelo então Presidente Fernando Henrique Cardoso no 

ano 2000, passou-se a apenas 82 em 2002, chegando ao mínimo de 27 em 2009, na gestão de 

Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os diversos Presidentes, Fernando Henrique Cardoso foi de 

longe quem mais editou medidas provisórias, em seu segundo mandato, e Dilma Rousseff 

quem menos as utilizou, também em sua segunda gestão.  
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QUADRO V 

Medidas Provisórias por Ano 

Ano Governo Originárias Reeditadas Total 

1988 

Sarney 

15 9 24 

1989 92 11 103 

1990 até 14/03 17 3 20 

1990 após 15/03 

Collor 

75 68 143 

1991 9 2 11 

1992 até 01/10 4 2 6 

1993 após 02/10 

Itamar 

4 0 4 

1993 47 49 96 

1994 90 314 404 

1995 

FHC 1 

29 409 438 

1996 40 609 649 

1997 34 686 720 

1998 55 748 803 

1999 

FHC 2 

47 1040 1087 

2000 23 1088 1111 

2001 54 457 511 

2002 82 0 82 

2003 

Lula 1 

58 0 58 

2004 73 0 73 

2005 42 0 42 

2006 67 0 67 

2007 

Lula 2 

70 0 70 

2008 40 0 40 

2009 27 0 27 

2010 42 0 42 

2011 

Dilma 1 

36 0 36 

2012 45 0 45 

2013 35 0 35 

2014 29 0 29 

2015 
Dilma 2 

43 0 43 

2016 até 12/05 16 0 16 

2016 após 13/05 

Temer 

40 0 40 

2017 51 0 51 

2018 53 0 53 

2019 

Bolsonaro 

48 0 48 

2020 108 0 108 

2021 27 0 27 

Total 1667 5495 7162 

Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação Legislativa/Sileg, Sistema de Legislação/Legin, BS-5157; 
Planalto/Legislação Federal; Senado Federal/Pesquisa de Matérias; Congresso Nacional/Medidas Provisórias. 

Compilado por: Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação/Centro de Documentação e 
Informação/Diretoria Legislativa/Câmara dos Deputados. 
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QUADRO VI 

Medidas Provisórias por Governo 

Governo Originárias Reedições Total 

Sarney  124 23 147 

Collor 88 72 160 

Itamar 141 363 504 

FHC 1 158 2452 2610 

FHC 2 206 2585 2791 

Lula 1 240 0 240 

Lula 2 179 0 179 

Dilma 1 145 0 145 

Dilma 2 59 0 59 

Temer 144 0 144 

Bolsonaro 183 0 172 

Total 1667 5495 7151 

Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação Legislativa/Sileg, Sistema de 
Legislação/Legin, BS-5157; Planalto/Legislação Federal; Senado Federal/Pesquisa de Matérias; 

Congresso Nacional/Medidas Provisórias. Compilado por: Coordenação de Relacionamento, 
Pesquisa e Informação/Centro de Documentação e Informação/Diretoria Legislativa/Câmara 

dos Deputados. 

 

CORRELAÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS COM OUTRAS NORMAS 

Um instrumento importante para compreender o impacto da reforma 

constitucional promovida pela EC 32/2001, como também o papel das medidas provisórias 

no ordenamento jurídico brasileiro, é fazer uma comparação entre estas e outras normas 

jurídicas primárias, previstas no art. 59 da Constituição Federal. A seguir, o Quadro VII 

mostra a correlação entre as medidas provisórias editadas e as leis ordinárias e 

complementares promulgadas nas últimas décadas. O Quadro VIII expõe graficamente os 

dados relativos às normas oriundas unicamente do Poder Executivo.
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QUADRO VII 

  MEDIDA PROVISÓRIA LEI ORDINÁRIA LEI COMPLEMENTAR 

Ano Governo TOTAL Originária Reeditada TOTAL 
Poder 

Executivo 
Poder 

Judiciário 
Poder 

Legislativo 
Outros TOTAL 

Poder 
Executivo 

Poder 
Judiciário 

Poder 
Legislativo 

Outros 

1988 (Após 
5/10) 

  

24 15 9 39 30 1 8   1     1   

1989 103 92 11 276 210 25 33 8 3     3   

1990 (até 
14/03) 

20 17 3 14 8 2 3 1 1     1   

1990 (após 
15/03) 

Collor 

143 75 68 152 134 1 16 1 1     1   

1991 11 9 2 238 192 22 19 5 6 5   1   

1992 (até 
01/10) 

6 4 2 74 41 11 13 9 1     1   

1992 (após 
02/10) 

Itamar 

4 4 0 148 124 12 8 4 0         

1993 96 47 49 225 181 7 34 3 7 2   4 1 

1994 404 90 314 131 80 6 43 2 3 2   1   

1995 

FHC 1 

438 29 409 281 212 4 59 6 2 1   1   

1996 649 40 609 177 142 3 32   5 1   4   

1997 720 34 686 169 143   25 1 4 1   3   

1998 803 55 748 178 142 9 26 1 3     3   

1999 

FHC 2 

1087 47 1040 175 137 2 36   5 4   1   

2000 1111 23 1088 218 184 3 28 3 3 3       

2001 511 54 457 230 176 2 50 2 10 5   5   

2002 82 82 0 237 180 5 50 2 2 1   1   

2003 

Lula 1 

58 58 0 197 141 6 48 2 1     1   

2004 73 73 0 252 225 6 19 2 1     1   

2005 42 42 0 176 128 2 45 1 3     3   

2006 67 67 0 178 122 8 45 3 3     3   
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  MEDIDA PROVISÓRIA LEI ORDINÁRIA LEI COMPLEMENTAR 

Ano Governo TOTAL Originária Reeditada TOTAL 
Poder 

Executivo 
Poder 

Judiciário 
Poder 

Legislativo 
Outros TOTAL 

Poder 
Executivo 

Poder 
Judiciário 

Poder 
Legislativo 

Outros 

2007 

Lula 2 

70 70 0 198 143 4 51   4 2   2   

2008 40 40 0 259 156 12 88 3 1     1   

2009 27 27 0 290 130 20 137 3 5 2   3   

2010 42 42 0 191 94 8 88 1 5 4   1   

2011 

Dilma 

36 36 0 208 104 20 82 2 2 1   1   

2012 45 45 0 193 80 20 88 5 1     1   

2013 35 35 0 172 98 13 57 4 2     2   

2014 29 29 0 128 53 10 63 2 5 2   3   

2015 

Dilma 

43 43 0 163 72 8 83   5 1   4   

2016 (até 
12/05) 

16 16 0 45 14 7 24 0 1     1   

2016 (após 
13/05) 

Temer 

40 40 0 126 80 1 42 3 3 1   2   

2017 51 51 0 173 73 1 99   3 1   2   

2018 53 53 0 202 89 3 109 1 4     4   

2019 

Bolsonaro 

48 48 0 185 79 1 105   7     7   

2020 108 108 0 143 91   52   5     5   

2021 (até 
31/05) 

27 27 0 39 11   28   3     3   

TOTAL 7162 1667 5495 6480 4299 265 1836 80 121 39 0 81 1 

 
Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação Legislativa/Sileg, Sistema de Legislação/Legin, BS-5157; Planalto/Legislação Federal; Senado Federal/Pesquisa de Matérias; Congresso Nacional/Medidas Provisórias. Compilado 

por: Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação/Centro de Documentação e Informação/Diretoria Legislativa/Câmara dos Deputados.  Abrangência: Legislação sancionada ou promulgada, por ano/autoria, de 1988 (antes 
e após promulgação da Constituição Federal) até 31/05/2021. Atualizado em: 01/06/2021 (dados até 31/05/2021).  Autoria: Refere-se à autoria da proposição que deu origem ao normativo. Poder Executivo (Presidência da República 

e órgãos da administração federal). Poder Judiciário (Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais e outros órgãos do judiciário).  Poder Legislativo (Câmara dos Deputados, Senado Federal e Congresso 
Nacional). Outros (Ministério Público da União, Defensoria Pública da União, Tribunal de Contas da União, Procuradoria-Geral da República e outros conforme previsto na CF, se houver). Observação (1): As Medidas Provisórias foram 

consideradas como normativos desde a publicação. Se transformadas em lei ordinária, fizeram parte da estatística também de le is ordinárias. 
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QUADRO VIII 

Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação Legislativa/Sileg, Sistema de Legislação/Legin, BS-5157; Planalto/Legislação Federal; Senado Federal/Pesquisa de Matérias; Congresso Nacional/Medidas Provisórias. Compilado por : 

Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação/Centro de Documentação e Informação/Diretoria Legislativa/Câmara dos  Deputados.  Abrangência: Legislação sancionada ou promulgada, por ano/autoria, de 1988 (antes e após 
promulgação da Constituição Federal) até 31/05/2021. Atualizado em: 01/06/2021 (dados até 31/05/2021).  Autoria: Refere-se à autoria da proposição que deu origem ao normativo. Poder Executivo (Presidência da República e órgãos da 

administração federal). Poder Judiciário (Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais e outros órgãos do judiciário).  Poder Legislativo (Câmara dos Deputados, Senado Federal e Congresso Nacional). Outros 
(Ministério Público da União, Defensoria Pública da União, Tribunal de Contas da União, Procuradoria-Geral da República e outros conforme previsto na CF, se houver).  Observação (1): As Medidas Provisórias foram consideradas como 

normativos desde a publicação. Se transformadas em lei ordinária, fizeram parte da estatística também de leis ordinárias . 
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As tabelas a seguir traçam um detalhado painel das medidas provisórias 

editadas, em correlação com os projetos de lei apresentados pelo Poder Executivo ao 

Congresso Nacional. Os dados são organizados de forma global (Quadros IX a XIII); por 

situação atual/final, por governo (Quadros XIV a XVII); e pelos temas objeto das normas 

(Quadros XVIII a XXIX).  

Vê-se que a prevalência de uma ou de outra modalidade normativa flutua 

significativamente em cada mandato presidencial (Quadro X), mas também que a preferência 

global pelas medidas provisórias não é tão acentuada quanto pode fazer crer um olhar mais 

apressado: 1.456 projetos de lei apresentados, contra 1.667 medidas provisórias editadas, 

desde a promulgação da Carta Política de 1988 (Quadro XII). Outrossim, constata-se que há 

matérias em que nitidamente predominam as medidas provisórias, como finanças públicas e 

orçamento (Quadro XXII). Destaca-se, finalmente, o baixo índice de rejeição de medidas 

provisórias (Quadro XVI), em especial após a promulgação da EC 32/2001.  
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MEDIDAS PROVISÓRIAS E SUA CORRELAÇÃO COM PROJETOS DE LEI  

 

QUADRO IX 

PROPOSIÇÕES DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 
total por Governo 

Governo PL MPV* Total 
meses de 
Governo 

Sarney 
(05/10/1988 a 14/03/1990) 

92 124 216 18 

Collor 
(15/03/1990 a 01/10/1992) 

199 88 287 31 

Itamar 
(02/10/1992 a 31/12/1994) 

139 141 280 27 

FHC (1º) 
(1995 a 1998) 

213 158 371 48 

FHC (2º) 
(1999 a 2002) 

237 206 443 48 

Lula (1º) 
(2003 a 2006) 

175 240 415 48 

Lula (2º) 
(2007 a 2010) 

192 179 371 48 

Dilma (1º) 
(2011 a 2014) 

84 145 229 48 

Dilma (2º) 
(2015 a 12/05/2016) 

39 59 98 17 

Temer 
(13/05/2016 a 2018) 

43 144 187 32 

Bolsonaro 
(2019 até 31/05/2021) 

43 183 226 29 

Total 1456 1667 3123  

 

*Governo que editou a MPV. Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação 

Legislativa/Sileg, Sistema de Legislação/Legin, BS-5157; Planalto/Legislação Federal; Senado 
Federal/Pesquisa de Matérias; Congresso Nacional/Medidas Provisórias. Compilado por: 
Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação/Centro de Documentação e 

Informação/Diretoria Legislativa/Câmara dos Deputados.   
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QUADRO X 

PROPOSIÇÕES DE AUTORIA DO PODER 
EXECUTIVO 

% em relação ao total do Governo 

Governo PL MPV* 

Sarney 
(05/10/1988 a 14/03/1990) 

43% 57% 

Collor 
(15/03/1990 a 01/10/1992) 

69% 31% 

Itamar 
(02/10/1992 a 31/12/1994) 

50% 50% 

FHC (1º) 
(1995 a 1998) 

57% 43% 

FHC (2º) 
(1999 a 2002) 

53% 47% 

Lula (1º) 
(2003 a 2006) 

42% 58% 

Lula (2º) 
(2007 a 2010) 

52% 48% 

Dilma (1º) 
(2011 a 2014) 

37% 63% 

Dilma (2º) 
(2015 a 12/05/2016) 

40% 60% 

Temer 
(13/05/2016 a 2018) 

23% 77% 

Bolsonaro 
(2019 até 31/05/2021) 

19% 81% 

Total 47% 53% 

 

*Governo que editou a MPV. Fontes: Câmara dos Deputados: 

Sistema de Informação Legislativa/Sileg, Sistema de 
Legislação/Legin, BS-5157; Planalto/Legislação Federal; 
Senado Federal/Pesquisa de Matérias; Congresso 

Nacional/Medidas Provisórias. Compilado por: Coordenação de 
Relacionamento, Pesquisa e Informação/Centro de 
Documentação e Informação/Diretoria Legislativa/Câmara dos 

Deputados. 

 

QUADRO XI 

PROPOSIÇÕES DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 
média por mês de governo 

Governo 
meses de 
Governo 

média PL  
por mês 

média MPV 
por mês 

média/mês 
do Governo 

Sarney 
(05/10/1988 a 14/03/1990) 

18 5,1 6,9 12,0 

Collor 
(15/03/1990 a 01/10/1992) 

31 6,4 2,8 9,3 

Itamar 
(02/10/1992 a 31/12/1994) 

27 5,1 5,2 10,4 
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PROPOSIÇÕES DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 
média por mês de governo 

Governo 
meses de 
Governo 

média PL  
por mês 

média MPV 
por mês 

média/mês 
do Governo 

FHC (1º) 
(1995 a 1998) 

48 4,4 3,3 7,7 

FHC (2º) 
(1999 a 2002) 

48 4,9 4,3 9,2 

Lula (1º) 
(2003 a 2006) 

48 3,6 5,0 8,6 

Lula (2º) 
(2007 a 2010) 

48 4,0 3,7 7,7 

Dilma (1º) 
(2011 a 2014) 

48 1,8 3,0 4,8 

Dilma (2º) 
(2015 a 12/05/2016) 

17 2,3 3,5 5,8 

Temer 
(13/05/2016 a 2018) 

32 1,3 4,5 5,8 

Bolsonaro 
(2019 até 31/05/2021) 

29 1,5 6,3 7,8 

Total Média/Mês 394 3,7 4,2 7,9 

 
*Governo que editou a MPV. Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação 

Legislativa/Sileg, Sistema de Legislação/Legin, BS-5157; Planalto/Legislação Federal; Senado 
Federal/Pesquisa de Matérias; Congresso Nacional/Medidas Provisórias. Compilado por: 
Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação/Centro de Documentação e 

Informação/Diretoria Legislativa/Câmara dos Deputados. 

 

QUADRO XII 

PROPOSIÇÕES DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 
% por Governo em relação ao total das apresentadas  

em todo o período de 05/10/1988 a 31/05/2021 

Governo PL MPV* total 
meses de 
Governo 

Sarney 
(05/10/1988 a 14/03/1990) 

6% 7% 7% 18 

Collor 
(15/03/1990 a 01/10/1992) 

14% 5% 9% 31 

Itamar 
(02/10/1992 a 31/12/1994) 

10% 8% 9% 27 

FHC (1º) 
(1995 a 1998) 

15% 9% 12% 48 

FHC (2º) 
(1999 a 2002) 

16% 12% 14% 48 

Lula (1º) 
(2003 a 2006) 

12% 14% 13% 48 

Lula (2º) 
(2007 a 2010) 

13% 11% 12% 48 

Dilma (1º) 
(2011 a 2014) 

6% 9% 7% 48 
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PROPOSIÇÕES DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 
% por Governo em relação ao total das apresentadas  

em todo o período de 05/10/1988 a 31/05/2021 

Governo PL MPV* total 
meses de 
Governo 

Dilma (2º) 
(2015 a 12/05/2016) 

3% 4% 3% 17 

Temer 
(13/05/2016 a 2018) 

3% 9% 6% 32 

Bolsonaro 
(2019 até 31/05/2021) 

3% 11% 7% 27 

total 1456 1667 3123  

                                                                               
 *Governo que editou a MPV. Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação 

Legislativa/Sileg, Sistema de Legislação/Legin, BS-5157; Planalto/Legislação Federal; Senado 
Federal/Pesquisa de Matérias; Congresso Nacional/Medidas Provisórias. Compilado por: 
Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação/Centro de Documentação e 

Informação/Diretoria Legislativa/Câmara dos Deputados. 

 

QUADRO XIII 

PROPOSIÇÕES DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 
por ano 

Ano Governo PL MPV* 

1988 após 05/10 

Sarney 

16 15 

1989 68 92 

1990 até 14/03 8 17 

1990 após 15/03 

Collor 

43 75 

1991 108 9 

1992 até 01/10 48 4 

1992 após 02/10 

Itamar 

12 4 

1993 78 47 

1994 49 90 

1995 

FHC1 

66 29 

1996 62 40 

1997 42 34 

1998 43 55 

1999 

FHC2 

34 47 

2000 61 23 

2001 68 54 

2002 74 82 

2003 

Lula1 

34 58 

2004 57 73 

2005 48 42 

2006 36 67 

2007 Lula2 34 70 
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PROPOSIÇÕES DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 
por ano 

Ano Governo PL MPV* 

2008 65 40 

2009 62 27 

2010 31 42 

2011 

Dilma1 

30 36 

2012 20 45 

2013 31 35 

2014 3 29 

2015 
Dilma2 

22 43 

2016 até 12/05 17 16 

2016 após 13/05 

Temer 

9 40 

2017 19 51 

2018 15 53 

2019 

Bolsonaro 

23 48 

2020 18 108 

2021 até 31/05 2 27 

Total 1456 1667 

                 
*Governo que editou a MPV. Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de 
Informação Legislativa/Sileg, Sistema de Legislação/Legin, BS-5157; 

Planalto/Legislação Federal; Senado Federal/Pesquisa de Matérias; Congresso 
Nacional/Medidas Provisórias. Compilado por: Coordenação de 
Relacionamento, Pesquisa e Informação/Centro de Documentação e 

Informação/Diretoria Legislativa/Câmara dos Deputados. 

 

SITUAÇÃO ATUAL/FINAL DE MEDIDAS PROVISÓRIAS E PROJETOS DE LEI, 
POR GOVERNO 

 

QUADRO XIV 

PROJETOS DE LEI DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 
com situação atual/final (até 31/05/2021) por Governo 

Governo Ativo Inativo 
Transformado em 

norma 
Total 

Sarney 
(05/10/1988 a 14/03/1990) 

2 46 44 92 

Collor 
(15/03/1990 a 01/10/1992) 

5 76 118 199 

Itamar 
(02/10/1992 a 31/12/1994) 

3 58 78 139 

FHC (1º) 
(1995 a 1998) 

13 83 117 213 

FHC (2º) 
(1999 a 2002) 

50 85 102 237 

http://www.camara.leg.br/conle


27 

 

 

Newton Tavares 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seu autor.  

Saiba mais sobre a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e conheça outros estudos em: www.camara.leg.br/conle 

PROJETOS DE LEI DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 
com situação atual/final (até 31/05/2021) por Governo 

Governo Ativo Inativo 
Transformado em 

norma 
Total 

Lula (1º) 
(2003 a 2006) 

21 46 108 175 

Lula (2º) 
(2007 a 2010) 

44 49 99 192 

Dilma (1º) 
(2011 a 2014) 

17 16 51 84 

Dilma (2º) 
(2015 a 12/05/2016) 

16 2 21 39 

Temer 
(13/05/2016 a 2018) 

24 5 14 43 

Bolsonaro 
(2019 até 31/05/2021) 

35 3 5 43 

Total 230 469 757 1456 

Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação Legislativa/Sileg, Sistema de 
Legislação/Legin, BS-5157; Planalto/Legislação Federal; Senado Federal/Pesquisa de Matérias; 

Congresso Nacional/Medidas Provisórias. Compilado por: Coordenação de Relacionamento, 
Pesquisa e Informação/Centro de Documentação e Informação/Diretoria Legislativa/Câmara dos 
Deputados. 

 

QUADRO XV 

MEDIDAS PROVISÓRIAS 

com situação atual/final* por Governo 

Governo 
Em 

tramitação 
Em 

vigor 
Prejudicada Rejeitada Revogada 

Revogada 
após 
EC32 

Sem 
Eficácia 

Transformada 
em norma 

Transformada 
após a EC32 

Veto 
Total 

total 

Sarney 
(05/10/1988 a 
14/03/1990) 

      9 1   7 107     124 

Collor 
(15/03/1990 a 
01/10/1992) 

      10 5   6 65   2 88 

Itamar 
(02/10/1992 a 
31/12/1994) 

        2   9 71     82 

FHC (1º) 
(1995 a 1998) 

    1   10   8 132     151 

FHC (2º) 
(1999 a 2002) 

  49 2 15 8 14 2 178 3 1 272 

Lula (1º) 
(2003 a 2006) 

    2 10 2   9 217     240 

Lula (2º) 
(2007 a 2010) 

    2 8 4   16 149     179 

Dilma (1º) 
(2011 a 2014) 

        1   36 108     145 

Dilma (2º) 
(2015 a 12/05/2016) 

      1 1   12 45     59 
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MEDIDAS PROVISÓRIAS 

com situação atual/final* por Governo 

Governo 
Em 

tramitação 
Em 

vigor 
Prejudicada Rejeitada Revogada 

Revogada 
após 

EC32 

Sem 
Eficácia 

Transformada 
em norma 

Transformada 
após a EC32 

Veto 
Total 

total 

Temer 
(13/05/2016 a 2018) 

      3 2   55 83   1 144 

Bolsonaro 
(2019 até 
31/05/2021) 

32     1 1   77 72     183 

Total 32 49 7 57 37 14 237 1227 3 4 1667 

*Considerada a situação e o Governo da última reedição, no caso das MPVs anteriores à EC32/2001. Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de 
Informação Legislativa/Sileg, Sistema de Legislação/Legin, BS-5157; Planalto/Legislação Federal; Senado Federal/Pesquisa de Matérias; Congresso 

Nacional/Medidas Provisórias. Compilação: Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação/Centro de Documentação e Informação/Diretoria 
Legislativa/Câmara dos Deputados. 
 

QUADRO XVI 

MEDIDAS PROVISÓRIAS 
% em cada situação atual/final* por Governo 

Governo 
Em 

tramitação 
Em 

vigor 
Prejudicada Rejeitada Revogada 

Revogada 

após 
EC32 

Sem 
Eficácia 

Transformada 
em norma 

Transformada 
após a EC32 

Veto 
Total 

Sarney 
(05/10/1988 a 14/03/1990) 

   7% 1%  6% 86%   

Collor 
(15/03/1990 a 01/10/1992) 

   11% 6%  7% 74%  2% 

Itamar 
(02/10/1992 a 31/12/1994) 

    2%  11% 87%   

FHC (1º) 
(1995 a 1998) 

  1%  7%  5% 87%   

FHC (2º) 
(1999 a 2002) 

 18% 1% 6% 3% 5% 1% 65% 1% 0% 

Lula (1º) 
(2003 a 2006) 

  1% 4% 1%  4% 90%   

Lula (2º) 
(2007 a 2010) 

  1% 4% 2%  9% 83%   

Dilma (1º) 
(2011 a 2014) 

    1%  25% 74%   

Dilma (2º) 
(2015 a 12/05/2016) 

   2% 2%  20% 76%   

Temer 
(13/05/2016 a 2018) 

   2% 1%  38% 58%  1% 

Bolsonaro 
(2019 até 31/05/2021) 

17%   1% 1%  42% 39%   

Total 2% 3% 0% 3% 2% 1% 14% 74% 0% 0% 

*Considerada a situação e o Governo da última reedição, no caso das MPVs anteriores à EC32/2001. Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação 
Legislativa/Sileg, Sistema de Legislação/Legin, BS-5157; Planalto/Legislação Federal; Senado Federal/Pesquisa de Matérias; Congresso Nacional/Medidas 
Provisórias. Compilação: Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação/Centro de Documentação e Informação/Diretoria Legislativa/Câmara dos 

Deputados 
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QUADRO XVII 

MEDIDAS PROVISÓRIAS 
em cada situação atual/final* por Governo - % em relação ao total (1667) 

Governo 
Em 

tramitação 
Em 

vigor 
Prejudicada Rejeitada Revogada 

Revogada 

após 
EC32 

Sem 

Eficácia 

Transformada 

em norma 

Transformada 

após a EC32 

Veto 

Total 
total 

Sarney 
(05/10/1988 a 
14/03/1990) 

      1% 0%   0% 6%     7% 

Collor 
(15/03/1990 a 
01/10/1992) 

      1% 0%   0% 4%   0% 5% 

Itamar 
(02/10/1992 a 

31/12/1994) 
        0%   1% 4%     5% 

FHC (1º) 
(1995 a 1998) 

    0%   1%   0% 8%     9% 

FHC (2º) 
(1999 a 2002) 

  3% 0% 1% 0% 1% 0% 11% 0% 0% 16% 

Lula (1º) 
(2003 a 2006) 

    0% 1% 0%   1% 13%     14% 

Lula (2º) 
(2007 a 2010) 

    0% 0% 0%   1% 9%     11% 

Dilma (1º) 
(2011 a 2014) 

        0%   2% 6%     9% 

Dilma (2º) 
(2015 a 12/05/2016) 

      0% 0%   1% 3%     4% 

Temer 
(13/05/2016 a 2018) 

      0% 0%   3% 5%   0% 9% 

Bolsonaro 
(2019 até 31/05/2021) 

2%     0% 0%   5% 4%     11% 

Total 2% 3% 0% 3% 2% 1% 14% 74% 0% 0% 100% 

*Considerada a situação da última reedição/Governo, no caso das MPVs anteriores à EC32/2001. Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação 

Legislativa/Sileg, Sistema de Legislação/Legin, BS-5157; Planalto/Legislação Federal; Senado Federal/Pesquisa de Matérias; Congresso Nacional/Medidas 
Provisórias. Compilação: Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação/Centro de Documentação e Informação/Diretoria Legislativa/Câmara dos 
Deputados 
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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS POR TEMA 

QUADRO XVIII 

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS POR TEMA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

total por Governo 

Governo PL MPV Total 

Lula (1º) 
(2003 a 2006) 

103 146 249 

Lula (2º) 
(2007 a 2010) 

138 123 261 

Dilma (1º) 
(2011 a 2014) 

55 86 141 

Dilma (2º) 
(2015 a 12/05/2016) 

25 37 62 

Temer 
(13/05/2016 a 2018) 

26 77 103 

Bolsonaro 
(2019 até 31/05/2021) 

18 75 93 

Total 365 544 909 

Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação Legislativa/Sileg, Sistema de 

Legislação/Legin, BS-5157; Planalto/Legislação Federal; Senado Federal/Pesquisa de 
Matérias; Congresso Nacional/Medidas Provisórias. Compilação: Coordenação de 
Relacionamento, Pesquisa e Informação/Centro de Documentação e Informação/Diretoria 

Legislativa/Câmara dos Deputados. 

QUADRO XIX 

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS POR TEMA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

% em relação total por Governo 

Governo PL MPV total 

Lula (1º) 
(2003 a 2006) 

41% 59% 100% 

Lula (2º) 
(2007 a 2010) 

53% 47% 100% 

Dilma (1º) 
(2011 a 2014) 

39% 61% 100% 

Dilma (2º) 
(2015 a 12/05/2016) 

40% 60% 100% 

Temer 
(13/05/2016 a 2018) 

25% 75% 100% 

Bolsonaro 
(2019 até 31/05/2021) 

19% 81% 100% 

Total 40% 60% 100% 

Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação Legislativa/Sileg, Sistema de 

Legislação/Legin, BS-5157; Planalto/Legislação Federal; Senado Federal/Pesquisa de 
Matérias; Congresso Nacional/Medidas Provisórias. Compilação: Coordenação de 
Relacionamento, Pesquisa e Informação/Centro de Documentação e 

Informação/Diretoria Legislativa/Câmara dos Deputados. 
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QUADRO XX 

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS POR TEMA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 em relação ao total do tema (909) 

Governo PL MPV Total 

Lula (1º) 
(2003 a 2006) 

11% 16% 27% 

Lula (2º) 
(2007 a 2010) 

15% 14% 29% 

Dilma (1º) 
(2011 a 2014) 

6% 9% 16% 

Dilma (2º) 
(2015 a 12/05/2016) 

3% 4% 7% 

Temer 
(13/05/2016 a 2018) 

3% 8% 11% 

Bolsonaro 
(2019 até 31/05/2021) 

2% 8% 10% 

Total 40% 60% 100% 

Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação Legislativa/Sileg, Sistema de 
Legislação/Legin, BS-5157; Planalto/Legislação Federal; Senado Federal/Pesquisa de 

Matérias; Congresso Nacional/Medidas Provisórias. Compilação: Coordenação de 
Relacionamento, Pesquisa e Informação/Centro de Documentação e 
Informação/Diretoria Legislativa/Câmara dos Deputados. 

QUADRO XXI 

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS POR TEMA 
FINANÇAS PÚBLICAS E ORÇAMENTO 

total por Governo 

Governo PL MPV Total 

Lula (1º) 
(2003 a 2006) 

32 97 129 

Lula (2º) 
(2007 a 2010) 

38 91 129 

Dilma (1º) 
(2011 a 2014) 

7 81 88 

Dilma (2º) 
(2015 a 12/05/2016) 

8 32 40 

Temer 
(13/05/2016 a 2018) 

10 67 77 

Bolsonaro 
(2019 até 31/05/2021) 

5 81 86 

Total 100 449 549 

Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação Legislativa/Sileg, 
Sistema de Legislação/Legin, BS-5157; Planalto/Legislação Federal; Senado 

Federal/Pesquisa de Matérias; Congresso Nacional/Medidas Provisórias. 
Compilação: Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e 
Informação/Centro de Documentação e Informação/Diretoria 

Legislativa/Câmara dos Deputados. 
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QUADRO XXII 

 

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS POR TEMA 
FINANÇAS PÚBLICAS E ORÇAMENTO 

% em relação total por Governo 

Governo PL MPV total 

Lula (1º) 
(2003 a 2006) 

25% 75% 100% 

Lula (2º) 
(2007 a 2010) 

29% 71% 100% 

Dilma (1º) 
(2011 a 2014) 

8% 92% 100% 

Dilma (2º) 
(2015 a 12/05/2016) 

20% 80% 100% 

Temer 
(13/05/2016 a 2018) 

13% 87% 100% 

Bolsonaro 
(2019 até 31/05/2021) 

6% 94% 100% 

Total 18% 82% 100% 

Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação Legislativa/Sileg, 
Sistema de Legislação/Legin, BS-5157; Planalto/Legislação Federal; Senado 
Federal/Pesquisa de Matérias; Congresso Nacional/Medidas Provisórias. 

Compilação: Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e 
Informação/Centro de Documentação e Informação/Diretoria 
Legislativa/Câmara dos Deputados. 

 

 

QUADRO XXIII 
 

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS POR TEMA 
FINANÇAS PÚBLICAS E ORÇAMENTO 

 em relação ao total do tema (549) 

Governo PL MPV Total 

Lula (1º) 
(2003 a 2006) 

6% 18% 23% 

Lula (2º) 
(2007 a 2010) 

7% 17% 23% 

Dilma (1º) 
(2011 a 2014) 

1% 15% 16% 

Dilma (2º) 
(2015 a 12/05/2016) 

1% 6% 7% 

Temer 
(13/05/2016 a 2018) 

2% 12% 14% 

Bolsonaro 
(2019 até 31/05/2021) 

1% 15% 16% 

Total 18% 82% 100% 

Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação Legislativa/Sileg, 
Sistema de Legislação/Legin, BS-5157; Planalto/Legislação Federal; Senado 

Federal/Pesquisa de Matérias; Congresso Nacional/Medidas Provisórias. 
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QUADRO XXIV 

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS POR TEMA 
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

total por Governo 

Governo PL MPV Total 

Lula (1º) 
(2003 a 2006) 

36 76 112 

Lula (2º) 
(2007 a 2010) 

22 52 74 

Dilma (1º) 
(2011 a 2014) 

8 33 41 

Dilma (2º) 
(2015 a 12/05/2016) 

9 13 22 

Temer 
(13/05/2016 a 2018) 

9 19 28 

Bolsonaro 
(2019 até 31/05/2021) 

7 30 37 

Total 91 223 314 

Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação Legislativa/Sileg, Sistema de 

Legislação/Legin, BS-5157; Planalto/Legislação Federal; Senado Federal/Pesquisa de 
Matérias; Congresso Nacional/Medidas Provisórias. Compilação: Coordenação de 
Relacionamento, Pesquisa e Informação/Centro de Documentação e 

Informação/Diretoria Legislativa/Câmara dos Deputados. 
 

QUADRO XXV 

 

 

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS POR TEMA 
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

% em relação total por Governo 

Governo PL MPV total 

Lula (1º) 
(2003 a 2006) 

32% 68% 100% 

Lula (2º) 
(2007 a 2010) 

30% 70% 100% 

Dilma (1º) 
(2011 a 2014) 

20% 80% 100% 

Dilma (2º) 
(2015 a 12/05/2016) 

41% 59% 100% 

Temer 
(13/05/2016 a 2018) 

32% 68% 100% 

Bolsonaro 
(2019 até 31/05/2021) 

19% 81% 100% 

Total 29% 71% 100% 

Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação Legislativa/Sileg, Sistema de 
Legislação/Legin, BS-5157; Planalto/Legislação Federal; Senado Federal/Pesquisa de 
Matérias; Congresso Nacional/Medidas Provisórias. Compilação: Coordenação de 
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Relacionamento, Pesquisa e Informação/Centro de Documentação e 

Informação/Diretoria Legislativa/Câmara dos Deputados. 
 

 

QUADRO XXVI 

 

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS POR TEMA 
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 em relação ao total do tema (314) 

Governo PL MPV Total 

Lula (1º) 
(2003 a 2006) 

11% 24% 36% 

Lula (2º) 
(2007 a 2010) 

7% 17% 24% 

Dilma (1º) 
(2011 a 2014) 

3% 11% 13% 

Dilma (2º) 
(2015 a 12/05/2016) 

3% 4% 7% 

Temer 
(13/05/2016 a 2018) 

3% 6% 9% 

Bolsonaro 
(2019 até 31/05/2021) 

2% 10% 12% 

Total 29% 71% 100% 

Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação Legislativa/Sileg, Sistema de 
Legislação/Legin, BS-5157; Planalto/Legislação Federal; Senado Federal/Pesquisa de 

Matérias; Congresso Nacional/Medidas Provisórias. Compilação: Coordenação de 
Relacionamento, Pesquisa e Informação/Centro de Documentação e Informação/Diretoria 
Legislativa/Câmara dos Deputados. 

 

QUADRO XXVII 

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS POR TEMA 
SAÚDE 

total por Governo 

Governo PL MPV Total 

Lula (1º) 
(2003 a 2006) 

24 34 58 

Lula (2º) 
(2007 a 2010) 

26 30 56 

Dilma (1º) 
(2011 a 2014) 

14 11 25 

Dilma (2º) 
(2015 a 12/05/2016) 

6 6 12 

Temer 
(13/05/2016 a 2018) 

2 16 18 

Bolsonaro 
(2019 até 31/05/2021) 

4 66 70 

Total 76 163 239 

Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação Legislativa/Sileg, 
Sistema de Legislação/Legin, BS-5157; Planalto/Legislação Federal; 
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Senado Federal/Pesquisa de Matérias; Congresso Nacional/Medidas 

Provisórias. Compilação: Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e 
Informação/Centro de Documentação e Informação/Diretoria 
Legislativa/Câmara dos Deputados. 
 

QUADRO XXVIII 

 

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS POR TEMA 
SAÚDE 

% em relação total por Governo 

Governo PL MPV total 

Lula (1º) 
(2003 a 2006) 

41% 59% 100% 

Lula (2º) 
(2007 a 2010) 

46% 54% 100% 

Dilma (1º) 
(2011 a 2014) 

56% 44% 100% 

Dilma (2º) 
(2015 a 12/05/2016) 

50% 50% 100% 

Temer 
(13/05/2016 a 2018) 

11% 89% 100% 

Bolsonaro 
(2019 até 31/05/2021) 

6% 94% 100% 

Total 32% 68% 100% 

Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação Legislativa/Sileg, 
Sistema de Legislação/Legin, BS-5157; Planalto/Legislação Federal; 
Senado Federal/Pesquisa de Matérias; Congresso Nacional/Medidas 

Provisórias. Compilação: Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e 
Informação/Centro de Documentação e Informação/Diretoria 
Legislativa/Câmara dos Deputados. 

 

QUADRO XXIX 

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS POR TEMA 
SAÚDE 

 em relação ao total do tema (239) 

Governo PL MPV Total 

Lula (1º) 
(2003 a 2006) 

10% 14% 24% 

Lula (2º) 
(2007 a 2010) 

11% 13% 23% 

Dilma (1º) 
(2011 a 2014) 

6% 5% 10% 

Dilma (2º) 
(2015 a 12/05/2016) 

3% 3% 5% 

Temer 
(13/05/2016 a 2018) 

1% 7% 8% 

Bolsonaro 
(2019 até 31/05/2021) 

2% 28% 29% 

Total 32% 68% 100% 
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Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação Legislativa/Sileg, 

Sistema de Legislação/Legin, BS-5157; Planalto/Legislação Federal; 
Senado Federal/Pesquisa de Matérias; Congresso Nacional/Medidas 
Provisórias. Compilação: Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e 

Informação/Centro de Documentação e Informação/Diretoria 
Legislativa/Câmara dos Deputados. 

O Quadro XXX, adiante, mostra a correlação entre medidas provisórias e 

projetos de lei de autoria do Poder Executivo em percentuais, revelando que o recurso às 

primeiras teve um sensível aumento nas gestões dos Presidentes Michel Temer e Jair 

Bolsonaro. Entretanto, no total, essa proporção é relativamente equilibrada: 53% de medidas 

provisórias contra 47% de projetos de lei. Já no Quadro XXXI, logo a seguir, essa correlação 

é considerada no contexto global das proposições apresentadas ao Congresso Nacional.   

QUADRO XXX 

 

Fonte: Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação. 
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QUADRO XXXI 

 
Fonte: Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação. 

  

Um último conjunto de dados expõe a atuação do Congresso Nacional 

quanto à disciplina das relações jurídicas decorrentes de medidas provisórias não convertidas 

em lei. A seguir, os Quadros XXXII e XXXIII mostram os projetos de decretos legislativos 

referentes a medidas provisórias. 

QUADRO XXXII 

Projetos de Decreto Legislativo 
sobre Medidas Provisórias 

(05/10/1988 a 31/05/2021) 
Ação pretendida 

Casa Origem 
Disciplina  

Relações Jurídicas 
Outros Total 

Câmara dos Deputados 
(PDC/PDL) 

35 14 49 

Congresso Nacional (PDN) 1   1 

Senado Federal (PDS/PDL) 9 3 12 

Total 45 17 62 

Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação Legislativa/Sileg, Sistema de 
Legislação/Legin; Senado Federal/Pesquisa de Matérias. Compilação: Coordenação de 

Relacionamento, Pesquisa e Informação/Centro de Documentação e Informação/Diretoria 
Legislativa/Câmara dos Deputados. Período: 05/10/1988 a 31/05/2021. Escopo: Projetos 
de Decreto Legislativo (PDC, PDS, PDL, PDN) abrangendo Medidas Provisórias. Casa de 

origem: Casa onde o projeto foi apresentado. Ação pretendida: (a) Disciplina relações 
jurídicas conforme Art. 62 § 3º (CF) ou (b) Outros para situações diversas, em geral com 

objetivo de sustação. 
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QUADRO XXXIII  

Projetos de 
Decreto 

Legislativo sobre 
Medidas 

Provisórias 
(05/10/1988 a 
31/05/2021) 

Situação Atual/Final 

Ação pretendida 
Arquivado 

fim 
Legislatura 

Devolvido  
ao autor 

Em 
tramitação 

Prejudicado Rejeitado 
Retirado 

pelo Autor 
Transformado 

em norma 
Total 

Disciplina Relações 
Jurídicas 

5 2 3 25 4   6 45 

Outros 6 3 5 2   1   17 

Total 11 5 8 27 4 1 6 62 

Fontes: Câmara dos Deputados: Sistema de Informação Legislativa/Sileg, Sistema de Legislação/Legin; Senado Federal/Pesquisa de Matérias. 
Compilação: Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação/Centro de Documentação e Informação/Diretoria Legislativa/Câmara dos 
Deputados. Período: 05/10/1988 a 31/05/2021. Escopo: Projetos de Decreto Legislativo (PDC, PDS, PDL, PDN) abrangendo Medidas Provisórias. 

Casa de origem: Casa onde o projeto foi apresentado. Ação pretendida: (a) Disciplina relações jurídicas conforme Art. 62 § 3º  (CF) ou (b) Outros 
para situações diversas, em geral com objetivo de sustação 

 

 

O Anexo II contém a lista detalhada de todos os projetos de decreto 

legislativo sobre medidas provisórias. Chama a atenção o baixo número dessas proposições 

com a finalidade de regular os efeitos das MPs que perderam a eficácia, notadamente quando 

apenas seis foram transformadas em norma jurídica. A doutrina, entretanto, vê na sistemática 

atual um aprimoramento em relação ao texto original da Constituição na matéria, já que os 

efeitos das medidas provisórias caducas ou rejeitadas não mais se desconstituem (CF, art. 62, 

§ 11), podendo o Congresso deixar de regulá-las, sem prejuízo da segurança jurídica 

(AMARAL JÚNIOR, 2012, p. 190). Nesse sentido, a lição de Ana Cláudia Manso S. O. 

Rodrigues (p. 144):  

“Desse modo, embora a Constituição determine que o Congresso 
Nacional deva elaborar o decreto legislativo, o constituinte derivado fixou 
uma expressa consequência para a não-atuação parlamentar. Uma 
disposição como a acima referida se fazia necessária para melhor se 
garantir a segurança jurídica. Esclarece-se, embora não totalmente, como 
ficam as situações ocorridas durante a vigência de uma medida provisória, 
quando o Congresso Nacional não vem disciplinar as relações jurídicas 
dela decorrentes. Instituiu-se um ônus ao Poder Legislativo. O seu silêncio 
implica, por força constitucional, adesão à vontade do Presidente da 
República relativamente ao regramento da medida provisória enquanto 
esteve em vigor. Caso o Congresso Nacional não deseje a manutenção dos 
efeitos de medida provisória rejeitada ou não convertida, total ou 
parcialmente, em lei, bastará editar o decreto legislativo com a disciplina 
que entender necessária para aquelas relações exsurgidas do ato normativo 
governamental.” 
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 Como se viu, os dados quantitativos revelam um quadro relativamente 

diverso do que permitia antever a concepção abstrata que inspirou a reforma promovida pela 

EC 32/2001. Mas essa realidade brasileira seria única, peculiar ao nosso sistema jurídico? 

Para ajudar a responder a essa indagação, a atividade legislativa atípica do Poder Executivo 

em outras democracias contemporâneas é examinada no tópico a seguir.  

4 DIREITO COMPARADO 

A medida provisória sofreu influência direta do direito estrangeiro em sua 

concepção (MENDES; BRANCO, 2019, p. 1010). Essa trajetória se insere na longa tradição 

brasileira de abertura aos sistemas jurídicos de outros países – prática que remonta à criação 

dos cursos de Direito em nosso País, conforme registra Ana Lúcia de Lyra Tavares (2006, p. 

64). A Constituição de 1988, em particular, foi terreno fértil para transplantes de institutos 

estrangeiros, tais como o habeas data e o controle jurisdicional da omissão inconstitucional. 

O recurso ao direito comparado, entretanto, não se restringe ao Brasil, sendo próprio do 

direito constitucional. Voltados para a investigação das boas formas de governo, os 

constitucionalistas têm empregado a comparação desde os antigos gregos – primeiros a 

pensar o poder político e suas modalidades, classificando regimes e Constituições 

(PONTHOREAU, 2010, p. 33). Tal influência não afeta apenas o Constituinte e o legislador: 

também o juiz constitucional amplia mais e mais suas referências a soluções jurídicas 

forâneas, notadamente as de origem pretoriana, num rico mecanismo de circulação de ideias 

(LE QUINIO, 2011, p. 13-14).  

Tanto o decreto-lei de Constituições anteriores como a medida provisória 

da Carta em vigor integram um quadro mais amplo, em que cabe destacar dois aspectos 

fundamentais. Primeiramente, uma “inflação legislativa” – o significativo aumento não 

apenas do número de leis, mas também de sua extensão – é hoje uma realidade inegável nas 

democracias contemporâneas. George Hispalis (2005, p. 103) sublinha “(...) uma necessidade 

naturalmente crescente de direito, e, portanto, de leis, porque estas têm que administrar 

relações cada vez mais complexas entre indivíduos, entre instituições ou entre os primeiros 

e as segundas”.  Em segundo lugar, o exercício atípico da função legislativa pelo Poder 

Executivo se impõe reconhecidamente em inúmeros ordenamentos jurídicos democráticos 

– e não foi diferente no Brasil. 

Nesse contexto, uma das tarefas do Constituinte de 1987 foi desenvolver 

um instrumento normativo que tivesse maior quociente democrático que o decreto-lei da 
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Constituição de 1967. Modelo transposto do parlamentarismo italiano para o 

presidencialismo brasileiro, a medida provisória suscitou dificuldades práticas que, por sua 

vez, motivaram significativas alterações em sua configuração original. Cabe, portanto, iniciar 

esta seção explorando a fonte de inspiração primária para o instituto: o decreto-legge italiano. 

Em seguida, são apresentadas manifestações atípicas da função legislativa pelo Poder 

Executivo na Espanha, em Portugal, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos da 

América e na Bélgica.  

O DECRETO-LEGGE NA ITÁLIA 

O decreto-legge, ou provvedimento provvisorio, do direito peninsular é previsto 

no art. 77 da Constituição italiana (ITÁLIA, 2018), que dispõe, em tradução livre:  

“Art. 77 O Governo não pode, sem delegação das Câmaras, 
emanar decretos que tenham valores de lei ordinária.  

Quando, em casos extraordinários, de necessidade e de urgência, 
o Governo adota, sob a sua responsabilidade, medidas provisórias com 
força de lei, deve no próprio dia apresentá-los para a conversão às Câmaras 
que, mesmo se dissolvidas, foram propositadamente convocadas, devendo 
reunir-se no prazo de cinco dias.  

Os decretos perdem eficácia desde o início se não forem 
convertidos em lei no prazo de sessenta dias desde a sua publicação. As 
Câmaras podem, todavia, regular com a lei as relações jurídicas que surgem 
na base dos decretos não convertidos.” 

A Legge 23 agosto 1988, n. 400, que disciplina a atividade governamental e 

organização da Presidência do Conselho de Ministros, complementa a normatização de 

regência na espécie. 

Essa modalidade normativa constitui, segundo o glossário do Governo 

italiano (ITÁLIA, 20--?, em tradução livre): 

“Ato com força de lei adotado pelo Governo em casos 
extraordinários de necessidade e urgência, que é editado pelo Presidente 
da República e publicado no Diário Oficial da República. Ela entra em 
vigor no mesmo dia ou no dia seguinte à sua publicação. O decreto-lei 
deve ser convertido em lei pelo Parlamento no prazo de 60 dias, caso 
contrário perde sua eficácia desde o início. As Câmaras do Parlamento, no 
entanto, podem regular as relações jurídicas que surgiram com base no 
decreto-lei por meio de uma lei.” 

As principais características do decreto-lei no ordenamento jurídico 

italiano são expostas por José Levi Mello do Amaral Júnior (2012, p. 51-93) e sintetizadas a 

seguir. Quanto à sua natureza, o provimento provisório é ato normativo primário, 

constituindo lei material e tendo a mesma posição da lei formal.  
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Quanto ao seu âmbito material, o art. 15, nº 2, da Lei nº 400/1988 dispõe 

que é defeso ao Presidente da República, por decreto-lei: a) atribuir-se delegação legislativa 

nos termos do art. 76 da Constituição; b) dispor sobre as matérias indicadas no art. 72, § 4º, 

da Constituição; c) renovar as disposições dos decretos-lei cuja conversão em lei tenha sido 

negada por votação de qualquer das Câmaras; d) regular as relações jurídicas que tenham 

surgido com base em decretos que não tenham sido convertidos; e) restabelecer a eficácia 

das disposições declaradas ilegítimas pelo Tribunal Constitucional por vícios não relativos ao 

procedimento. Todavia, essa enumeração é frágil, já que a própria lei pode ser alterada por 

um decreto-lei, e a doutrina registra frequentes ofensas a esses limites. 

Quanto à iniciativa, o decreto-lei é editado pelo Presidente da República, 

em seguida à deliberação do Conselho de Ministros – órgão que determina a política geral 

do Governo. Segundo o art. 15, 1º, da Lei nº 400/1988, é necessária a indicação, no 

preâmbulo, das circunstâncias extraordinárias de necessidade e urgência que justificam sua 

adoção, bem como da deliberação do Conselho de Ministros. O chefe de Estado pode enviar 

ao Conselho de Ministros, para reexame, um decreto-lei já anteriormente aprovado, mas, em 

caso de nova aprovação, só poderá recusar a edição em caso excepcional que configure a 

nulidade do ato.  

Os decretos-leis são submetidos à jurisdição da Corte Constitucional, mas 

não ao controle da Corte de Contas, já que o art. 16 da Lei nº 400/1988 dispõe: “os decretos 

do Presidente da República, adotados com base em uma resolução do Conselho de Ministros, 

de acordo com os artigos 76 e 77 da Constituição, não estão sujeitos ao controle prévio de 

legitimidade pelo Tribunal de Contas”. Haverá manifestação por esta última, entretanto, se a 

isto for instada por uma das Casas do Parlamento, ou de suas comissões.  

Quanto aos requisitos para edição, a necessidade e urgência são apreciadas 

segundo a apreciação política do Governo, não tendo, pois, caráter absoluto. Os decretos-

leis devem conter medidas de aplicação imediata e seu conteúdo deve ser específico, 

homogêneo e corresponder ao seu título, nos termos do art. 15, nº 3, da Lei nº 400/1988.  

Uma vez editado, o decreto-lei deve, para conversão em lei, ser submetido 

à apreciação do Parlamento, que será convocado se não estiver reunido. É possível o 

oferecimento de emendas parlamentares, que devem ter correlação temática com o texto 

principal, sob pena de rejeição pelo presidente da Camera dei Deputati. Deverá ser feita a 

conversão no prazo de até sessenta dias, contados da publicação, com perda da eficácia ex 
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tunc em expirando o prazo constitucional. A rejeição do decreto-legge não gera automaticamente 

a queda do Gabinete, mas mina a sustentação do Governo e pode anunciar sua derrubada. 

Aprovada a lei de conversão, segue ela para promulgação pelo Presidente da República. Este 

pode, entretanto, reenviar o texto ao Parlamento para nova deliberação, notadamente 

quando tenham sido introduzidas mudanças no texto original. No que tange à eficácia das 

emendas adotadas, o art. 15, nº 5, da Lei nº 400/1988 assim dispõe: “quaisquer alterações 

feitas ao decreto-lei quando este for convertido em lei entrarão em vigor a partir do dia 

seguinte ao da publicação da lei de conversão, a menos que esta última preveja o contrário. 

Elas estão listadas em um anexo à lei.” 

Quanto à reedição (reiteração) dos decretos-leis, o sistema italiano 

caminhou de uma admissão inicial dessa prática para uma restrição gradual, imposta pela 

Corte Constitucional. A reedição continua a ser admitida caso se funde em nova configuração 

dos pressupostos de necessidade e urgência, comprovados pelo Governo. Note-se que o art. 

15, nº 2, da Lei nº 400/1988 veda ao Executivo regular as relações jurídicas que tenham 

surgido com base em decretos-leis que não tenham sido convertidos, o que impede cláusulas 

de convalidação dos efeitos pretéritos, inseridas por ocasião da reedição.  

Quanto à decadência do decreto-lei, esta pode ocorrer pelo decurso do 

prazo de sessenta dias, por rejeição dos pressupostos para edição, por declaração de 

inconstitucionalidade ou por revogação por decreto-lei subsequente. A decadência opera de 

modo retroativo, desde o início, extinguindo-se os atos jurídicos praticados sob a norma 

decaída e repristinando-se a situação anterior. Nem mesmo a reformatio in mellius em matéria 

penal escapa a essa regra. Uma lei poderá regular as consequências dos provimentos 

provisórios que perderam sua eficácia.  

O DECRETO-LEY NA ESPANHA 

O decreto-lei é previsto na ordem constitucional espanhola, nos termos 

do art. 86 da Constituição daquele país (ESPANHA, 2003-2004, tradução livre). Dispõe o 

texto: 

“Art. 86  

1. Em casos de necessidade extraordinária e urgente, o Governo 
poderá promulgar disposições legislativas provisórias que tomarão a forma 
de Decretos-Lei e que não poderão afetar a regulamentação das 
instituições básicas do Estado, os direitos, deveres e liberdades dos 
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cidadãos regulados no Título I, o sistema das Comunidades Autônomas 
ou a legislação eleitoral geral. 

2. Os decretos-lei devem ser imediatamente submetidos ao 
Congresso dos Deputados para debate e votação como um todo, 
convocado para este fim se ainda não estiver em sessão, dentro de trinta 
dias após sua promulgação. O Congresso deve decidir expressamente 
dentro do referido período sobre sua validação ou revogação, para o que 
o regulamento deve estabelecer um procedimento especial e sumário. 

3. Durante o período estabelecido no parágrafo anterior, as Cortes 
podem tramitá-los como projetos de lei sob o procedimento de urgência.” 

 

As características dessa modalidade normativa são apresentadas pela prof. 

Piedad García-Escudero Márquez (2005) no site do Congreso de los Diputados espanhol, que 

são resumidas a seguir, em tradução livre.  

O decreto-lei surge no constitucionalismo espanhol com o art. 80 da 

Constituição de 1931. Era norma de caráter temporário, empregada quando o Congresso não 

estivesse em sessão. Demandava acordo unânime do Governo e aprovação de dois terços da 

Deputação Permanente, "em casos excepcionais que exijam decisão urgente ou quando a 

defesa da República assim o exigir". Sua validade era limitada ao tempo gasto pelo Congresso 

para resolver ou legislar sobre o assunto. 

Hoje, o citado art. 86 insere o decreto-lei no capítulo referente à 

elaboração das leis. Faculdade própria do Executivo, a edição dessas normas está enquadrada 

por três elementos: as condições de habilitação (a necessidade extraordinária e urgente); as 

limitações materiais impostas, ou seja, as matérias excluídas de seu regulamento; e a natureza 

de regra provisória, demandando intervenção do Congresso dos Deputados para sua 

validação ou revogação. Como no direito brasileiro, trata-se de uma flexibilização da 

competência legislativa precípua do Parlamento, que permite responder à realidade 

cambiante da vida social.  

A existência dos pressupostos para edição de decretos-leis é avaliada 

discricionariamente pelo Governo, sendo, todavia, controlada pelo Legislativo e pelo 

Tribunal Constitucional. Este último reconhece o caráter político da avaliação 

governamental, mas afirma a possibilidade de controle judicial da edição abusiva ou arbitrária 

dessas normas. Não obstante, a função da Corte, nesse ponto, é um controle externo, que 

deve verificar, mas não substituir, a apreciação política ou de oportunidade que compete ao 

Governo e ao Congresso dos Deputados.  
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Além dos limites materiais explícitos do art. 86.1, considera-se defeso ao 

decreto-lei tratar de matérias reservadas à lei orgânica. Também não é possível dispor sobre 

as matérias atribuídas especificamente às Cortes Gerais pela Constituição: orçamentos gerais 

do Estado e autorização de tratados internacionais. Finalmente, não pode haver delegação 

legislativa por meio desse instrumento. 

A apreciação parlamentar do decreto-lei pode ocorrer de duas formas: a 

convalidação ou derrogação pelo Congresso dos Deputados, de modo unicameral (sem o 

Senado), ou a tramitação como projeto de lei.  

No caso de convalidação ou derrogação, o prazo para a manifestação 

parlamentar expressa é de trinta dias, a contar da edição, e o órgão competente é o Plenário 

do Congresso dos Deputados. No curso da legislatura, havendo edição de um decreto-lei 

cujo prazo de convalidação se extinga fora do período de sessões, o Plenário será convocado 

em sessão extraordinária. Se Câmara estiver dissolvida ou seu mandato tiver expirado, a 

função cabe à Diputación Permanente (órgão representativo da Câmara baixa). O processo 

de deliberação é disciplinado pelo art. 151 do Regimento do Congresso dos Deputados 

(ESPANHA, 1982).  

Com a convalidação, o decreto-lei converte-se em norma permanente, 

embora conserve o mesmo nome. Já a recusa da convalidação faz cessar imediatamente os 

efeitos do decreto-lei e gera seu desaparecimento do ordenamento jurídico, mas não a 

anulação dos efeitos produzidos durante sua validade. 

O Congresso dos Deputados pode optar pela tramitação do decreto-lei 

como projeto de lei, em regime de urgência, nos termos do artigo 86.3 da Constituição 

espanhola. Isso permite ao Legislativo – que de outro modo poderia apenas convalidar ou 

rejeitar o decreto-lei – modificar o texto editado, introduzindo as alterações que julgar 

apropriadas. Uma vez adotada a tramitação como projeto de lei pela Câmara baixa, o 

processamento subsequente caberá às duas Casas das Cortes Gerais, no exercício da 

competência colegislativa a elas atribuída pelo artigo 66.2 da Lei Maior espanhola.  

O Tribunal Constitucional é competente para controlar a 

constitucionalidade dos decretos-leis desde a sua edição, já que estes constituem "ato do 

Estado com força de lei", conforme habilitação conferida pelo artigo 27.2.b da Lei Orgânica 

da Corte. O Tribunal deve decidir com fundamento em critérios estritamente jurídico-

constitucionais, decorrentes da necessidade de verificar, de um lado, o respeito aos requisitos 
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para que o Governo exerça sua competência legislativa excepcional e, de outro lado, se há 

violação da Constituição derivada do conteúdo material da norma em causa.  

O Tribunal Constitucional admite a possibilidade de controle do decreto-

lei rejeitado, já que este produz efeitos durante sua vigência; do decreto-lei convalidado, pois 

o assentimento do Congresso não remedia os excessos em que o Governo possa ter 

incorrido; e o decreto-lei substituído por uma lei posterior, da qual existe separadamente e 

pode ter conteúdo diverso. 

O DECRETO-LEI EM PORTUGAL 

O decreto-lei é previsto no art. 112 da Constituição da República 

Portuguesa (CRP), segundo o qual “são atos legislativos as leis, os decretos-leis e os decretos 

legislativos regionais” (PORTUGAL, 2005). Ele usufrui, portanto, da mesma posição 

atribuída às leis emanadas da Assembleia da República e aos decretos legislativos regionais 

editados pelas Assembleias Legislativas das Regiões Autônomas dos Açores e da Madeira 

(UNIÃO EUROPEIA, 2020).   

A normatização constitucional dos decretos-leis encontra-se nos arts. 112, 

119, 134, 162, 169, 198, 200 e 201 da Carta da República Portuguesa (PORTUGAL 2005). 

Editá-los é da competência do Governo (art. 198), mediante aprovação do Conselho de 

Ministros (CRP, art. 200) e assinatura pelo Primeiro-Ministro e pelos Ministros competentes 

em razão da matéria (CRP, art. 201).  

O Governo é autorizado a editar decretos-leis em três casos (CRP, art. 

198): em matérias não reservadas à Assembleia da República1; em matérias de reserva relativa 

da Assembleia da República2, mediante autorização desta; ou para o “desenvolvimento dos 

princípios ou das bases gerais dos regimes jurídicos contidos em leis que a eles se 

circunscrevam”. Nessas duas últimas hipóteses, os decretos-leis “devem invocar 

                                            
1 “Há matérias sobre as quais só a Assembleia pode legislar. São as matérias de reserva absoluta de competência 
legislativa, como as bases gerais do ensino, a defesa nacional e: eleições e estatuto dos titulares dos órgãos de 
soberania, organização e funcionamento do Tribunal Constitucional, partidos políticos, Orçamento do Estado, 
referendo, regime do sistema de informações da República, regime do segredo de Estado” (PORTUGAL, 20-
-?). 
2 “Há outras matérias que fazem parte do domínio reservado da competência da Assembleia da República, mas 
sobre as quais o Governo pode legislar mediante uma autorização legislativa da Assembleia. É a reserva relativa 
de competência legislativa de que fazem parte: direitos, liberdades e garantias, definição de crimes e penas, bases 
do sistema de segurança social, criação impostos e sistema fiscal, bases da política agrícola, sistema monetário, 
arrendamento rural e urbano, estatuto das autarquias locais.” (PORTUGAL, 20--?) 
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expressamente a lei de autorização legislativa ou a lei de bases ao abrigo da qual são 

aprovados”.  

Vale observar que as leis emanadas do Parlamento e os decretos-leis 

editados pelo Governo têm igual valor. Estes últimos, entretanto, devem necessariamente 

subordinar-se às correspondentes leis, em caso de autorização legislativa e quando 

desenvolvam as bases gerais dos regimes jurídicos (CRP, art. 112).  

Os decretos-leis são publicados no jornal oficial, Diário da República 

(CRP, art. 119). Compete ao Presidente da República promulgá-los e mandá-los publicar, 

como também requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da 

constitucionalidade dos mesmos (CRP, art. 134).  

Compete à Assembleia da República, no exercício de uma função 

fiscalizatória, “apreciar, para efeito de cessação de vigência ou de alteração, os decretos-leis, 

salvo os feitos no exercício da competência legislativa exclusiva do Governo” (CRP, art. 162).  

O procedimento de apreciação parlamentar dos decretos-leis é fixado no 

art. 169 da Constituição portuguesa, litteris:  

Artigo 169.º 

Apreciação parlamentar de atos legislativos 

1. Os decretos-leis, salvo os aprovados no exercício da 
competência legislativa exclusiva do Governo, podem ser submetidos a 
apreciação da Assembleia da República, para efeitos de cessação de 
vigência ou de alteração, a requerimento de dez Deputados, nos trinta dias 
subsequentes à publicação, descontados os períodos de suspensão do 
funcionamento da Assembleia da República. 

2. Requerida a apreciação de um decreto-lei elaborado no uso de 
autorização legislativa, e no caso de serem apresentadas propostas de 
alteração, a Assembleia poderá suspender, no todo ou em parte, a vigência 
do decreto-lei até à publicação da lei que o vier a alterar ou até à rejeição 
de todas aquelas propostas. 

3. A suspensão caduca decorridas dez reuniões plenárias sem que 
a Assembleia se tenha pronunciado a final. 

4. Se for aprovada a cessação da sua vigência, o diploma deixará 
de vigorar desde o dia em que a resolução for publicada no Diário da 
República e não poderá voltar a ser publicado no decurso da mesma sessão 
legislativa. 

5. Se, requerida a apreciação, a Assembleia não se tiver sobre ela 
pronunciado ou, havendo deliberado introduzir emendas, não tiver votado 
a respetiva lei até ao termo da sessão legislativa em curso, desde que 
decorridas quinze reuniões plenárias, considerar-se-á caduco o processo. 

6. Os processos de apreciação parlamentar de decretos-leis gozam 
de prioridade, nos termos do Regimento. 
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Como se vê, o decreto-lei português possui traços em comum com as 

medidas provisórias, mas também se aproxima da lei delegada e do decreto autônomo do 

sistema constitucional brasileiro. Uma nota marcadamente distintiva do instituto lusitano é 

o fato de que sua edição é passível de deliberação parlamentar apenas em caso de 

requerimento dos Deputados (CRP, art. 169), numa função considerada competência de 

fiscalização do Parlamento (CRP, art. 162). Ressalvam-se dessa apreciação, todavia, os 

decretos-leis “aprovados no exercício da competência legislativa exclusiva do Governo” 

(CRP, art. 169). 

O GESETZGEBUNGSNOTSTAND (ESTADO DE EMERGÊNCIA 

LEGISLATIVA) NA ALEMANHA 

Embora não preveja figura análoga à medida provisória brasileira, o 

ordenamento constitucional alemão dispõe de uma possibilidade de exercício sui generis da 

função legislativa pelo Executivo, em conjunto com o Conselho Federal: a decretação do 

estado de emergência legislativa, ou Gesetzgebungsnotstand. O instituto é regulado no art. 81 da 

Lei Fundamental alemã (ALEMANHA, 2019), que dispõe: 

“ART. 81 Estado de emergência legislativa 

(1) Se, no caso do artigo 68 [moção de confiança], o Parlamento 
Federal não for dissolvido, o Presidente Federal poderá, quando solicitado 
pelo Governo Federal e com a aprovação do Conselho Federal, declarar 
o estado de emergência legislativa para um projeto de lei rejeitado pelo 
Parlamento Federal, apesar de ter sido declarado como urgente pelo 
Governo Federal. O mesmo se aplica no caso de um projeto de lei que 
tenha sido rejeitado, apesar de o Chanceler Federal o ter apresentado 
juntamente com solicitação a que se refere o artigo 68.  

(2) Se, depois de declarado o estado de emergência legislativa, o 
Parlamento Federal rejeitar novamente o projeto de lei, ou aprová-lo numa 
versão considerada inaceitável pelo Governo Federal, então ele se torna 
lei, desde que o Conselho Federal o aprove. O mesmo se aplica no caso 
de o projeto não ser votado pelo Parlamento Federal dentro do prazo de 
quatro semanas, após ser novamente proposto.  

(3) Durante o mandato de um Chanceler Federal, qualquer outro 
projeto de lei rejeitado pelo Parlamento Federal pode ser igualmente 
aprovado dentro de um prazo de seis meses, após a primeira declaração 
do estado de emergência legislativa, segundo os § 1 e 2. Terminado este 
prazo, não pode ser feita outra declaração do estado de emergência 
legislativa durante o mandato do mesmo Chanceler Federal.  

(4) A Lei Fundamental não pode ser emendada, nem revogada ou 
suspensa, total ou parcialmente, por uma lei promulgada nas condições do 
§ 2.  

A esse propósito, esclarece o consultor legislativo Márcio Nuno Rabat 

(2002, p. 8): 
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“Em um caso especial, o processo legislativo e ́ subtraído à ação 
da Câmara baixa. Se o governo não consegue passar a legislação que 
propõe mas o Bundestag tampouco consegue substituir o governo, este 
pode, com a permissão do Bundesrat, requerer ao Presidente que declare 
o estado de emergência legislativa. Caso o Presidente aceite o 
requerimento, a proposta de legislação encaminhada pelo governo nesta 

situação dependera ́ apenas da análise e aprovação pelo Bundesrat. Durante 
o período de vigência do estado de emergência legislativa a Câmara alta 
acaba por atuar praticamente como uma Câmara única.” 

O peculiar procedimento alemão abrevia substancialmente a edição de 

uma lei e aumenta os poderes do Executivo, ainda que não se assemelhe em grande parte às 

medidas provisórias do direito brasileiro. 

A ORDONNANCE NA FRANÇA 

Em direito francês, o Presidente da República pode exercer a função 

legislativa por meio de ordonnances, que se aproximam conceitualmente mais das leis delegadas 

do que das medidas provisórias da Constituição de 1988. Pierre de Montalivet (2017, p. 37, 

em tradução livre) as define como “atos praticados pelo Governo no domínio da lei, por um 

período de tempo limitado e em uma área específica”. O instituto é regulado no art. 38 da 

Constituição da República Francesa (CRF) de 1958 (FRANÇA, 2015), reproduzido abaixo, 

em tradução livre:  

“ARTIGO 38 

O Governo pode, a fim de executar seu programa, solicitar a 
autorização do Parlamento para adotar, por um período de tempo 
limitado, medidas que normalmente estão dentro do âmbito da lei. 

As ordenanças serão adotadas pelo Conselho de Ministros após o 
parecer do Conselho de Estado. Elas entram em vigor assim que são 
publicadas, mas caducam se o projeto de lei de ratificação não for 
apresentado ao Parlamento antes da data estabelecida pela lei de 
habilitação. Elas só podem ser ratificadas expressamente. 

Ao expirar o prazo mencionado no primeiro parágrafo deste 
artigo, as ordenanças só podem ser modificadas por lei em matérias que 
estejam no âmbito legislativo.” 

Uma explicação sucinta e eficaz das ordonnances é encontrada no site oficial 

Vie Publique, dedicado a fornecer informações ao público sobre as instituições da vida 

política francesa. Eis o texto, em tradução livre (VIE PUBLIQUE, 2020): 

“O Governo pode, a seu pedido, ser autorizado pelo Parlamento 
a tomar medidas que normalmente são do domínio da lei. A adoção de 
uma ordenança está condicionada à aprovação de uma lei de habilitação 
pelo Parlamento. 

As ordenanças são então aprovadas pelo Conselho de Ministros e 
devem ser assinadas pelo Presidente da República. Houve alguma 
controvérsia sobre se o Chefe de Estado era obrigado a assiná-las. O 
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Presidente Mitterrand, de sua parte, recusou-se a assinar várias delas 
durante a primeira coabitação (1986-1988). 

As ordenanças entram em vigor assim que são publicadas. 

Entretanto, um projeto de lei de ratificação deve ser apresentado 
ao Parlamento. Se este projeto de lei não for apresentado antes da data 
estabelecida pela lei de habilitação, as portarias caducam. 

Uma vez apresentado este projeto de lei, ou a ordenança é 
aprovada (ratificada) pelo Parlamento e adquire a força da lei, ou o 
Parlamento recusa a ratificação e a ordenança caduca, sendo restabelecido 
o estado anterior da lei.” 

 

A edição de ordonnances é submetida a um regime jurídico preciso na ordem 

constitucional do Hexágono. Um estudo do Senado francês (SÉNAT, 2014) examina esse 

quadro normativo, cuja síntese é resumida a seguir, em tradução livre.  

Quanto ao seu âmbito, as ordonnances podem ser editadas quando 

destinadas à execução justificada do programa do Governo, em matéria ordinariamente 

atribuída à lei formal (que é especificada no art. 34 da Carta de 1958). Sua utilização é 

excluída, portanto, em matéria reservada à lei orgânica (lei complementar, no direito 

brasileiro), às leis de finanças e às leis de financiamento da Seguridade Social. A urgência e o 

caráter técnico constituem o principal critério dos parlamentares para apreciar a 

oportunidade do recurso a essa norma excepcional. O Conselho Constitucional entendeu 

que a habilitação feita ao Governo não o dispensa “do respeito às regras e princípios de valor 

constitucional ou convencional” (SÉNAT, 2014, p. 15). A lei dita “de habilitação”, que 

confere a delegação legislativa, possui caráter impessoal, não sendo limitada ao Governo que 

a solicitou, mas continuando válida em caso de sucessão do Gabinete (SÉNAT, 2014, p. 20). 

Vale notar que uma mesma lei de habilitação pode dar azo à edição de inúmeras ordonnances. 

Quanto aos prazos, o art. 38 prevê dois, ambos a serem determinados na 

lei de habilitação: o prazo, assinalado ao Governo, para editar as ordonnances, bem como um 

outro, para oferecer ao Parlamento um projeto de lei de ratificação, a fim de que aquelas 

caduquem. O primeiro deles tende a ser estipulado entre três e dezoito meses, com uma 

tendência ao alongamento nos últimos anos (SÉNAT, 2014, p. 17). Vale sublinhar que, 

durante o prazo dado ao Governo para editar medidas por via de ordonnance, o Parlamento 

lhe transfere efetivamente seu poder legislativo na matéria específica objeto da delegação. 

Por conseguinte, a apresentação de projeto de lei ou emenda que contradiga uma delegação 

legislativa feita ao Executivo é inadmissível, enquanto não findar o citado prazo (CRF, art. 

41). A iniciativa parlamentar é, assim, restringida durante o “prazo de habilitação”, de modo 
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a impedir a intromissão do legislador na matéria delegada (SÉNAT, 2014, p. 17). De outra 

parte, é possível renovar as habilitações efetuadas (SÉNAT, 2014, p. 32) 

Quanto à autoridade legitimada, apenas o Governo pode pedir ao 

Parlamento autorização para legislar por ordonnances. Esse pedido não precisa ser direto: pode 

ser fruto da adoção de uma emenda do Governo a um projeto de lei de origem parlamentar. 

Como ilustração, entre 2007 e 2011, 27% das 145 ordonnances editadas se fundaram em uma 

habilitação derivada de uma emenda do Governo. Essas emendas devem, todavia, guardar 

estrita correlação com o tema tratado na proposição principal, e essa pertinência temática é 

passível mesmo de controle pelo Conselho Constitucional. 

Quanto à natureza jurídica, na fase entre sua publicação e ratificação, a 

ordonnance tem valor de regulamento (ou decreto, no sistema brasileiro), e sua regularidade 

pode ser contestada junto à jurisdição administrativa (contencioso administrativo previsto 

no sistema francês). Ratificada pelo parlamento, com ou sem modificação, a ordonnance passa 

retroativamente a ter valor de lei (SÉNAT, 2014, p. 58), cabendo ao cidadão recurso ao juiz 

constitucional pela via difusa da questão prioritária de constitucionalidade. 

Quanto à validade, a ausência da apresentação de um projeto de lei de 

ratificação dentro do prazo fixado pela lei de habilitação acarreta a caducidade da ordonnance 

(SÉNAT, 2014, p. 43). Após a revisão constitucional de 2008, apenas a ratificação expressa 

é admitida, e não mais a implícita (SÉNAT, 2014, p. 55). Ilustrativamente, entre 1984 e 2013, 

85 leis contendo disposições de ratificação foram publicadas, convalidando expressamente 

405 ordonnances (78,1% do total editado no período). O tempo gasto pelo Parlamento para 

efetuar uma ratificação varia consideravelmente de um ano a outro. Como exemplo, para 

aquelas normas editadas em 2008, a média dessa demora foi de 9½ meses. Já em 2011, o 

prazo foi superior a dois anos para 50% delas, e de 2,5 ou três anos para 30%. Tornou-se 

praxe agrupar medidas de ratificação, notadamente no corpo de leis de simplificação. 

O crescimento exponencial da atividade legislativa atípica do Poder 

Executivo é registrado também em França, como no Brasil. A faculdade oferecida ao 

Presidente da República pelo art. 38 da Constituição de 1958 foi utilizada pela primeira vez 

em 1960. Entre esse ano e 1990, num período de três décadas, cerca de 25 leis de habilitação 

foram adotadas pelo Parlamento, com base nas quais 158 ordenanças foram editadas em 

temas como territórios ultramarinos, tributação e legislação social. Desse montante, somente 

cerca de trinta foram expressamente ratificadas. A partir dos anos 90, manifestou-se uma 

nítida tendência no crescimento das ordonnances: em apenas dez anos, entre 2004 e 2013, 
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foram publicadas 357 ordonnances – ou seja, 2,3 vezes maior que o número dessas normas 

editadas nos vinte anos entre 1984 e 2003, que foi de apenas 155 (SÉNAT, 2014, p. 5-7). A 

gama de matérias sobre as quais o Governo editou ordonnances também se ampliou ao longo 

das últimas décadas (SÉNAT, 2014, p. 51-54). 

Como, no período 1990-2002, 70% das ordonnances se referiam aos 

domínios franceses de ultramar, a revisão constitucional de 2003 atribuiu habilitação geral e 

permanente ao Governo para tratar desse tema específico por essa via normativa. Desde 

então, o art. 74-1 da Constituição de 1958 dispensa a autorização do Parlamento para 

estender as disposições legislativas da metrópole, ou para adaptá-las à organização particular 

das coletividades ultramarinas e da Nova Caledônia. Com fundamento nesse dispositivo, 28 

ordonnances foram editadas entre 2005 e 2013, sendo que apenas 26 foram ratificadas no prazo 

(SÉNAT, 2014, p. 7). 

Pierre de Montalivet (2017) aponta uma “inflação das ordonnances”, que se 

manifestou em múltiplas formas: a banalização das leis ou artigos de habilitação, a 

multiplicação das próprias ordonnances e, finalmente, o aumento da extensão dos limites 

materiais e da duração dessas normas. Para o autor, três são as razões desse fenômeno: a 

agilidade conferida ao Governo por essa forma abreviada de legislação (razão política), a 

maior facilidade para adotar medidas complexas, em matérias nas quais os parlamentares não 

teriam grande interesse ou especial competência (razão técnica), além da possibilidade de 

modernizar mais rapidamente o direito positivo, aliada à jurisprudência favorável do 

Conselho Constitucional (razões jurídicas).  

Para o autor “a inflação de ordonnances constitui um dos sinais de uma 

desordem normativa, da qual ela ilustra em particular as origens políticas. Ela revela um 

fenômeno mais geral, a saber uma crise do funcionamento de nossas instituições políticas” 

(DE MONTALIVET, 2017, p. 43). Os problemas daí derivados são tanto de ordem política 

quanto jurídica. No plano político, essa inflação amplia o déficit democrático, como um ato 

de força do Executivo contra o Legislativo, limitando o debate parlamentar. No plano 

político, a multiplicação de ordonnances fere o espírito da Constituição de 1958, na medida em 

que seu uso habitual vai de encontro à lei formal como modo principal de produção jurídica 

na França, conduzindo à insegurança jurídica.  

Finalmente, de Montalivet (2017, p. 44-45) preconiza algumas soluções 

para esses problemas. A primeira delas seria reformar o art. 38 da Constituição francesa, 

valendo-se de propostas parlamentares como, por exemplo, limitar a incidência material das 
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ordonnances, conferir-lhes valor de lei desde a sua edição e limitar a seis meses o prazo para 

ratificação. Todavia, a mudança de comportamentos, na opinião do autor, seria um remédio 

mais eficaz: um maior respeito da separação entre matéria de lei e matéria regulamentar, 

conforme estipulado na Constituição, e maior engajamento do Parlamento na função 

legislativa.  

Uma nota de cautela, todavia, é feita por Marc Guillaume (2005, p. 128-

129), para quem a atual crise da lei – e do papel central do Parlamento na produção normativa 

– é um fenômeno vasto e só poderá ser resolvida recorrendo-se a medidas variadas. O 

emprego das ordonnances faz parte dessas múltiplas soluções, tendo em vista que o processo 

legislativo centrado sobre a lei formal sofre diversas exceções – como a tramitação exclusiva 

em comissões (existente no Brasil), a aprovação sem debates parlamentares etc. Para o autor, 

as ordonnances “não são os adversários da lei, mas seu necessário complemento”. 

A EXECUTIVE ORDER NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

No sistema jurídico norte-americano, uma modalidade normativa que 

guarda relativa proximidade com a medida provisória é a ordem executiva (executive order). 

Esse instrumento é usado pelo Presidente da República para realizar políticas públicas, 

estabelecer parâmetros para a Administração ou delinear políticas destinadas a dirigir o 

comportamento dos cidadãos, como apontam Vivian S. Chu e Todd Garvey (2014), da 

Consultoria do Congresso Americano (Congressional Research Service).  Esses autores 

(2014, p. 1) citam uma definição do instituto, que é feita em contraste com as proclamações 

presidenciais (proclamations):  

“Uma definição amplamente aceita de ordens executivas e 
proclamações vem de um relatório emitido em 1957 pela Comissão de 
Operações Governamentais da Câmara: 

As ordens executivas e as proclamações são diretivas ou ações do 
Presidente. Quando fundamentadas na autoridade do Presidente derivada 
da Constituição ou da lei, elas podem ter a força e o efeito da lei... No 
sentido mais restrito ordens executivas e proclamações são documentos 
escritos denominados como tais... As ordens executivas são geralmente 
dirigidas a funcionários e agências governamentais e governam as ações 
por eles realizadas. Elas geralmente afetam indivíduos privados apenas 
indiretamente. Na maioria dos casos, as proclamações afetam 
principalmente as atividades de pessoas privadas. Como o Presidente não 
tem poder ou autoridade sobre os cidadãos individuais e seus direitos, 
exceto quando lhe é concedido tal poder e autoridade por uma disposição 
da Constituição ou por lei, as proclamações do Presidente não são 
juridicamente vinculativas e são, na melhor das hipóteses, exortatórias, a 
menos que se baseiem em tais outorgas de autoridade.” 
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Não há definição constitucional das ordens executivas, tampouco 

autorização específica para sua edição. No âmbito da Constituição, essa competência 

presidencial deriva do art. 2º, que atribui ao Presidente da República a chefia do Poder 

Executivo, o comando das Forças Armadas e a incumbência de fazer executar fielmente as 

leis. Pode haver também atribuição desse poder de forma explícita ou implícita pela lei. Sua 

abrangência material também é ampla: os Presidentes dos Estados Unidos já as editaram em 

matérias díspares como “o estabelecimento de campos de internação durante a Segunda 

Guerra Mundial; a suspensão do habeas corpus; e a igualdade de tratamento nas Forças 

Armadas, sem consideração de raça, cor, religião ou origem nacional” (CHU; GARVEY, 

2014, p. 2-3). Finalmente, o Chefe do Executivo pode livremente revogar, alterar ou 

substituir ordens executivas de sua gestão, bem como de gestões anteriores.  

Um problema central no sistema jurídico norte-americano é a falta de 

definição precisa do que sejam os poderes do Presidente da República para editar ordens 

executivas. O laconismo e a vagueza do texto constitucional de 1789 permitiram a expansão 

dos poderes presidenciais ao longo do tempo, com significativas implicações para a separação 

de Poderes. Essa questão é apontada por William J. Olson e Alan Woll (1999), ao analisarem 

a gestão do Presidente Bill Clinton (1993-2001) como estudo de caso.  As conclusões dos 

autores são citadas a seguir, em tradução livre: 

“Infelizmente, a Constituição define os poderes presidenciais de 
forma muito geral; e em nenhum lugar ela define, muito menos limita, o 
poder de um Presidente de governar por ordem executiva – exceto por 
referência a essa linguagem geral e à estrutura e função maiores da 
Constituição. A questão é especialmente aguda quando os Presidentes 
usam ordens executivas para legislar, pois então usurpam os poderes do 
Congresso ou dos Estados, levantando preocupações fundamentais sobre 
a separação e divisão de poderes. 

O problema da usurpação presidencial do poder legislativo está 
conosco desde o início, mas tem crescido exponencialmente com a 
expansão do governo no século 20. Ao decretar programa após programa, 
o Congresso tem delegado cada vez mais poderes ao Poder Executivo. 
Assim, o Congresso não só falhou em controlar, como também tem sido 
um dos impulsionadores da expansão do poder presidencial. E os tribunais 
têm estado praticamente ausentes na contenção da legislação 
presidencial.” 

 

Não obstante a amplidão dos poderes presidenciais, a edição de ordens 

executivas submete-se ao controle do Congresso americano (CHU; GARVEY, 2014, p. 9):  

“As ordens editadas em virtude da autoridade fornecida ao 
Presidente pelo Congresso, diferentemente das ordens baseadas na 
autoridade constitucional exclusiva do Presidente, podem ser modificadas 
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ou anuladas legislativamente. O Congresso pode revogar total ou 
parcialmente tais ordens, seja diretamente revogando as mesmas, ou 
removendo a autoridade subjacente sobre a qual a ação está baseada. 

As revogações de ordens executivas no Congresso são 
relativamente raras nos tempos modernos, principalmente porque tal 
legislação poderia ser contrária aos interesses do Presidente e, portanto, 
pode exigir a derrubada de um veto presidencial. Um estudo sugeriu que 
menos de 4% das ordens executivas foram modificadas pelo Congresso. 
Para efetivar uma revogação, o Congresso só precisa promulgar legislação 
determinando que as disposições da ordem executiva "não terão efeito 
legal. (...) 

Além disso, o Congresso também pode inibir a implementação de 
uma ordem executiva, impedindo que recursos sejam utilizados para sua 
execução. (...)” 

 

Adicionalmente, a edição de ordens executivas é também sujeita ao 

controle jurisdicional. O quadro jurisprudencial para determinação da validade dessas normas 

foi estabelecido pela Suprema Corte dos Estados Unidos no caso Youngstown Sheet & Tube 

Co. v. Sawyer. Nessa decisão, a Corte julgou inconstitucional uma ordem executiva que, em 

1952, sem qualquer suporte em lei, determinava ao Secretário de Comércio que se apropriasse 

de usinas siderúrgicas e as operasse, para evitar que uma greve de trabalhadores no setor 

prejudicasse a defesa nacional. Segundo o julgado, a ordem em questão não era autorizada 

pela Constituição, tampouco por lei, explícita ou implicitamente, e a competência para 

determinar a providência pretendida pelo Executivo pertencia exclusivamente ao Legislativo 

(JUSTITIA, 2021?). 

Semelhantemente ao ocorrido em outros ordenamentos jurídicos, o 

crescimento das ordens executivas foi exponencial no direito norte-americano. O American 

Presidency Project (apud HERITAGE FOUNDATION, 2021) faz um levantamento dessas 

normas, desde George Washington, primeiro Presidente dos Estados Unidos (1789-1797). 

Eis os dados, em tradução livre: 

“Washington editou um total de oito ordens executivas em seus 
dois mandatos, de acordo com os dados do projeto, enquanto John 
Adams, James Madison e James Monroe editaram todas apenas uma. Os 
presidentes que menos editaram também incluem Thomas Jefferson 
(quatro) e John Quincy Adams (três). 

Lincoln, com 48 ordens executivas, foi o primeiro a se aproximar 
dos 50. Ulysses Grant com 217 foi o primeiro a quebrar 200, e ele manteve 
esse recorde até chegar Theodore Roosevelt (1.081). Outros principais 
editores de ordens executivas incluem Woodrow Wilson (1.803), Calvin 
Coolidge (1.203), Herbert Hoover (968), e Harry Truman (907). 

O detentor do recorde, de longe, é Franklin Roosevelt com 3.721 
– cinco das quais a Suprema Corte derrubou em 1935. Outros presidentes 
modernos e seus totais incluem Dwight Eisenhower (484), Lyndon 
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Johnson (325), Richard Nixon (346), Jimmy Carter (320), Ronald Reagan 
(381), George H.W. Bush (166), Bill Clinton (364), George W. Bush (291) 
e Barack Obama (260 a partir de 20 de novembro).” 

 

Para George Krause e David Cohen (1997, p. 473), a frequência do recurso 

presidencial às ordens executivas não pode ser creditada unicamente a um Executivo 

institucionalmente separado do Legislativo e ao processo político mais amplo, tampouco 

pode ser atribuída à “arena legislativa”. Ao contrário, a pesquisa desses autores indicou a 

associação de múltiplos fatores:  

“uma combinação de condições gerenciais/institucionais (isto é, 
crescimento no tamanho do emprego do Poder Executivo), prestígio 
público (isto é, condições econômicas) e condições legislativas (isto é, taxa 
de sucesso legislativo dos Presidentes e composição partidária do 
Congresso) desempenham um papel importante na explicação das 
variações no volume de ordens executivas emitidas pelos Presidentes para 
um determinado ano.” 

 

Na prática, o emprego de executive orders tem sido questionado 

juridicamente, a despeito de decisões judiciais favoráveis, como avaliam Joel L. Fleishman e 

Arthur H. Aufses (1976): 

“Embora os tribunais geralmente confirmem as ordens 
executivas, estas têm sido, em alguns casos, de – na melhor das hipóteses 
– constitucionalidade duvidosa. Em algumas ocasiões, os Presidentes 
editaram ordens sem autoridade legislativa específica, apenas para que os 
tribunais as encontrassem para eles. Em outras, o Congresso delegou 
poderes ao Executivo de forma tão ampla que o Presidente não tem 
parâmetros adequados para trabalhar. Assim, as ordens executivas que se 
seguiram ficaram sem uma base legislativa clara.” 

 

Em longo estudo, Tara L. Branum (2002, p. 78-80) aponta duas ações 

envidadas para conter o abuso na edição de ordens executivas pelos Presidentes americanos: 

o recurso dos interessados ao Poder Judiciário e as medidas tomadas pelo Congresso, tais 

como a aprovação de leis (que podem, todavia, ser vetadas pelo Presidente) ou audiências 

públicas. Entretanto, tais medidas têm sido escassas e infrutíferas, ressalva a autora, que 

reclama uma maior atuação do Legislativo para evitar que suas competências sejam violadas 

pela produção normativa do Executivo.  

O ARRÊTÉ-LOI NA BÉLGICA 

O sistema jurídico belga reconhece a figura do decreto-lei (arrêté-loi), usado 

em circunstâncias específicas. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, o 
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Parlamento belga ficou impossibilitado de se reunir. O Rei, então, em conjunto com o 

Conselho de Ministros, exerceu a função legislativa nesse período de exceção (BEHRENDT, 

2007, p. 4), editando decretos-leis. 

Em ambos os casos, a Corte Constitucional julgou conforme à 

Constituição esse exercício da função legislativa pelo Poder Executivo, validando, portanto, 

os decretos-leis. Segundo a Corte, aos decretos-leis são reconhecidos os mesmos efeitos da 

lei formal (BERHRENDT, 2007, p. 5). A edição dessas normas, entretanto, foi relativamente 

parcimoniosa: 144, no período de 1914-1918, e 250, entre 1940 e 1944 (BEHRENDT, 2007, 

p. 9-10). 

Adicionalmente, ao longo da história constitucional belga, duas leis 

atribuíram poderes extraordinários ao Rei: a Lei de 7 de setembro de 1939 e a Lei de 20 de 

março de 1945. Em decorrência dessa competência delegada, foram editados 514 decretos-

leis, ditos “de poderes extraordinários”. Os temas tratados foram os mais diversos, tais como 

a seguridade social dos trabalhadores, a repressão à embriaguez e a criação da Agência 

Nacional de Subvenções à Família. Essas normas não são consideradas legislativas, mas sim 

regulamentares. Algumas foram confirmadas ou prorrogadas por normas legislativas 

posteriores, mas outras não foram objeto desse procedimento (BEHRENDT, 2007, p. 13-

14). 

5 PROPOSTA LEGISLATIVA 

No âmbito do Poder Legislativo, a principal proposição de referência em 

matéria de medidas provisórias é a PEC nº 91, de 2019, do Senado Federal. Seu texto propõe 

as seguintes alterações constitucionais: (a) fixação de novos prazos para validade da medida 

provisória, bem como para as deliberações na comissão mista e em cada uma das Casas do 

Congresso Nacional; (b) adoção do regime de urgência em caso de descumprimento dos 

prazos, com sobrestamento de pauta, excetuadas as deliberações “que tenham prazo 

constitucional determinado e das proposições que veiculem matéria vedada a medida 

provisória”; (c) proibição de reedição de matéria – e não mais de medida provisória – 

constante de medida provisória na mesma sessão legislativa em que tenha sido rejeitada ou 

perdido sua eficácia por decurso de prazo; e (d) exigência de pertinência temática no texto, 

evitando contrabandos legislativos.  

A proposta, como se vê, constitui uma nítida resposta do Constituinte 

derivado aos problemas que surgiram após a edição da EC 32/2001. Destaque-se que ela se 

http://www.camara.leg.br/conle


57 

 

 

Newton Tavares 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seu autor.  

Saiba mais sobre a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e conheça outros estudos em: www.camara.leg.br/conle 

acha em estado avançado de tramitação, aguardando apenas a manifestação do Senado 

Federal sobre as modificações feitas pela Câmara dos Deputados.  

Nesse contexto, cabe sugerir a apresentação de uma PEC prevendo a 

possibilidade de devolução de medidas provisórias. Essa inovação permitirá conferir 

legitimidade ao que hoje é apenas praxe parlamentar na tramitação dessas normas. Para evitar 

excessos ou voluntarismos, propõe-se que a devolução se faça exclusivamente por manifesta 

inconstitucionalidade, preservando assim a competência do Congresso Nacional para 

apreciar o mérito dessas normas temporárias.  

Como medida de proteção à segurança jurídica, a medida devolvida pelo 

Presidente do Congresso Nacional perderá eficácia desde sua edição – medida salutar, 

considerando-se o curto espaço de tempo em que esteve em vigor. O Congresso Nacional 

poderá, no entanto, regular os efeitos das MPs devolvidas, por meio de decreto legislativo. 

Dá-se assim ao Parlamento o juízo de conveniência para dispor sobre as relações jurídicas 

havidas sob a vigência dessas normas devolvidas ao Presidente da República.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se viu ao longo deste estudo, as medidas provisórias surgiram no 

constitucionalismo brasileiro como um sucessor e um contraponto aos decretos-leis do 

regime de exceção sob as Constituições ditatoriais de 1967 e 1969. Instituto de inspiração 

italiana, sua amplitude temática e a liberdade para sua edição permitiram um crescimento 

desenfreado de sua utilização, em prejuízo da competência legislativa do Congresso 

Nacional. Esse quadro motivou uma reforma constitucional promovida pela EC 32/2001, 

vista como uma evolução positiva em relação ao sistema anterior. Não obstante, as alterações 

promovidas por essa Emenda geraram, a seu turno, novas dificuldades.  

Os dados quantitativos apresentados permitem constatar que há uma 

nítida preferência do Poder Executivo pelas medidas provisórias em relação a outras normas 

jurídicas primárias (CF, art. 59). Essa predileção, entretanto, não é tão desproporcional 

quanto parece sugerir um olhar menos atento, sendo mais acentuada em certas matérias.  

Os exemplos trazidos a partir do direito comparado mostram não apenas 

as origens estrangeiras das medidas provisórias, como também suas inconsistências 

conceituais, já que correspondem em parte a um transplante de um sistema parlamentarista 

para o presidencialismo brasileiro. De outra parte, vê-se que é reconhecida, nas democracias 

http://www.camara.leg.br/conle


58 

 

 

Newton Tavares 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seu autor.  

Saiba mais sobre a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e conheça outros estudos em: www.camara.leg.br/conle 

contemporâneas, a necessidade de se atribuir competência legiferante atípica ao Poder 

Executivo, como consequência da dinâmica da vida social e política contemporânea. 

Semelhantemente ao caso brasileiro, outros países – como a França e os Estados Unidos – 

vivenciaram um substancial incremento no exercício dessa competência presidencial, num 

movimento que subverte em boa parte a lógica clássica da separação de Poderes. Não 

obstante, essa atividade se deu no contexto mais amplo de uma inflação legislativa que é 

própria dos regimes democráticos atuais.  

No sistema em vigor das medidas provisórias, o trancamento de pauta se 

revela talvez o problema mais premente, pelas consequências negativas que tem sobre a 

deliberação parlamentar e o poder de agenda congressual. Essa questão foi, entretanto, 

resolvida de modo interno pelas Casas do Congresso Nacional, tendo sido confirmada pelo 

STF.  

Finalmente, o Congresso Nacional tem-se mostrado parcimonioso no 

exercício de suas competências para rejeitar medidas provisórias – o que implica decidir, ou 

não, sobre o caráter urgente das mesmas – e editar decretos legislativos regulando os efeitos 

jurídicos dessas normas quando caducas ou não aprovadas. Não obstante, o Parlamento tem 

estado atento às questões surgidas após a promulgação da EC 32/2001, tendo aprovado a 

PEC nº 91, de 2019, em resposta às novas dificuldades geradas pelo exercício da competência 

presidencial para editar MPs. Sua promulgação poderá aprimorar ainda mais a atual 

sistemática, contribuindo para uma melhor concretização da harmonia entre os Poderes de 

Estado, em cumprimento ao disposto no art. 2º da Constituição da República. 
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ANEXO I – MEDIDAS PROVISÓRIAS DEVOLVIDAS 

 
 

Medidas Provisórias devolvidas 

 
Medida Provisória Devolução - Argumento 

MPV 33/1989 Constituição Federal – Art. 84 (XXV) 

MPV 446/2008 Regimento Interno do Senado Federal – Art. 48 (XI). 

MPV 669/2015 Regimento Interno do Senado Federal – Art. 48 (II, XI). 

MPV 886/2019 
Constituição Federal – Art. 62 (§10); Regimento Interno do Senado 

Federal – Art. 48 (II, XI). 

MPV 979/2020 
Constituição Federal – Art. 206 (VI), Art. 207; Regimento Interno do 

Senado Federal – Art. 48 (XI) 

MPV 1.068/2021 
Constituição Federal - Art. 62, § 1º, I, "a"; Regimento Interno do Senado 

Federal – Art. 48 (XI). 

 
 
MPV 33/1989 - Submete à apreciação do Congresso Nacional, o texto da Medida Provisória 00033 1989, que 
dispensa servidores civis da Administração Federal e dos extintos Territórios Federais, extingue cargos e dá 
outras providências. 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/8108  
Mensagem CN-01, de 20 de janeiro de 1989. DCN 25/01/1989, página 52 

https://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaPaginasDiario?codDiario=14969&paginaInicial=
&paginaFinal=#page=48  

Argumentos: Constituição Federal – Art. 84 (XXV) 
Situação final: sem eficácia (tramitação encerrada no Senado Federal) 
 
MPV 446/2008 - Dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regula os 
procedimentos de isenção de contribuição para a seguridade social, e dá outras providências. 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/88135  
Comunicação do Presidente do Senado Federal, Senador Garibaldi Alves Filho, em que informa ao Plenário 
da Casa sua decisão de devolver ao Presidente da República a Medida Provisória nº 446, de 2008. DSF, 
20/11/2008, página 46697 em diante. 

https://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaPaginasDiario?codDiario=663&paginaInicial=&p
aginaFinal=#page=115  
Decisão da Presidência do Senado Federal 8/2008 de 19/11/2008 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/questoes-de-ordem/-/q/detalhe/2598  

Argumentos: Regimento Interno do Senado Federal – Art. 48 (XI). 
Situação final: voltou a tramitar a pedido da Câmara dos Deputados em 04/02/2009, sendo rejeitada. 

Tramitação encerrada (SF), rejeitada (CD e Planalto – Ato Declaratório do Presidente da Câmara dos 

Deputados de 10/02/2009). 
 
MPV 669/2015 - Altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, quanto à contribuição previdenciária 
sobre a receita bruta; a Lei nº 12.469, de 26 de agosto de 2011, a Lei nº 12.995, de 18 de junho de 2014, e a 
Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, quanto à tributação de bebidas frias; e a Lei nº 12.780, de 9 de 
janeiro de 2013, que dispõe sobre medidas tributárias referentes à realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos 
de 2016 e dos Jogos Paraolímpicos de 2016. 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/119787  
Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional 5/2015 

https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/19354?sequencia=9  
Comunicação da devolução da Medida Provisória nº 669/2015 à Presidência da República. DSF, 09/03/2015, 
página 9 e 446 em diante 

https://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaPaginasDiario?codDiario=19354&paginaInicial=
&paginaFinal=#page=446 
Decisão da Presidência do Senado Federal 1/2015 de 03/03/2015 

http://www.camara.leg.br/conle
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/8108
https://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaPaginasDiario?codDiario=14969&paginaInicial=&paginaFinal=#page=48
https://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaPaginasDiario?codDiario=14969&paginaInicial=&paginaFinal=#page=48
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/88135
https://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaPaginasDiario?codDiario=663&paginaInicial=&paginaFinal=#page=115
https://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaPaginasDiario?codDiario=663&paginaInicial=&paginaFinal=#page=115
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/questoes-de-ordem/-/q/detalhe/2598
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Congresso/adc--mpv446.htm
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/119787
https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/19354?sequencia=9
https://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaPaginasDiario?codDiario=19354&paginaInicial=&paginaFinal=#page=446
https://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaPaginasDiario?codDiario=19354&paginaInicial=&paginaFinal=#page=446
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https://www25.senado.leg.br/web/atividade/questoes-de-ordem/-/q/detalhe/2710  

Argumentos: Regimento Interno do Senado Federal – Art. 48 (II, XI). 

Situação final: sem eficácia (Ato Declaratório 5, de 03/03/2015 (CD e SF), revogada (Planalto),  
 
 
MPV 886/2019 - Altera a Lei nº 13.844, de 18 junho de 2019, a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, a Lei 
nº 12.897, de 18 de dezembro de 2013, a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e a Lei nº 13.334, de 13 de 
setembro de 2016, para dispor sobre a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos 
Ministérios. 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137363 
Ato Declaratório 42/2019 (devolve partes) 
(...) considera não escritas as alterações ao art. 21 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019 promovidas pelo 
art. 1º da Medida Provisória 886 (...) 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=7971866&ts=1617042573025&disposition=inline  
Argumentos: Constituição Federal – Art. 62 (§10); Regimento Interno do Senado Federal – Art. 48 (II, XI). 
Situação final: Transformada na Lei 13.901/2019 (parte apreciada). 
 
MPV 979/2020 - Dispõe sobre a designação de dirigentes pro tempore para as instituições federais de ensino 
durante o período da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da 
covid-19, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/142445  
Ato Declaratório 6/2020 

https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/104084?sequencia=3 
Mensagem (CN), de 12/06/2020 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=8120568&ts=1612483078875&disposition=inline  
Ofício 211 (CN), de 18/06/2020 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=8121110&ts=1612483078344&disposition=inline  
Argumentos: Constituição Federal – Art. 206 (VI), Art. 207; Regimento Interno do Senado Federal – Art. 48 
(XI) 

Situação: sem eficácia (SF), rejeição (Legin), revogada (Planalto: MPV 981, de 12/06/2020, com perda de 
eficácia em 10/08/2020). 
 
 
MPV 1.068/2021 - Altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, e a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, 
para dispor sobre o uso de redes sociais. 
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/149726 
Ato Declaratório 58/2021 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Congresso/adc-58-mpv1068.htm 
 
Argumentos: Constituição Federal - Art. 62, § 1º, I, "a"; Regimento Interno do Senado Federal – Art. 48 (XI). 
Situação:  Rejeitada, conforme o Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 58, de 
2021, de 16/9/2021. Ante a rejeição sumária, o Poder Executivo enviou, em 20/9/2021, o PL nº 3227/2021, 
que altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, e a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para dispor sobre 
o uso de redes sociais.  Esse PL repete o texto da MPV nº 1.068/2021.  
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2076539&filename=PL+3227/
2021 
Acesso em 21/9/2021.

http://www.camara.leg.br/conle
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/questoes-de-ordem/-/q/detalhe/2710
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/atodecpm/2015/atodeclaratoriodopresidentedamesa-5-3-marco-2015-780212-norma-cn.html
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137363
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7971866&ts=1617042573025&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7971866&ts=1617042573025&disposition=inline
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/142445
https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/104084?sequencia=3
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8120568&ts=1612483078875&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8120568&ts=1612483078875&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8121110&ts=1612483078344&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8121110&ts=1612483078344&disposition=inline
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/142497
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/149726
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Congresso/adc-58-mpv1068.htm
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2076539&filename=PL+3227/2021
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2076539&filename=PL+3227/2021
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ANEXO II – PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO SOBRE MEDIDAS PROVISÓRIAS  

 

Casa de 
Origem 

Ação Proposição Ementa Autor Partido UF Apresentação Situação na CD 
ou no Senado 
Federal ou no 

Congresso 
Nacional 

Situação 
Final 

Crédito 
Extraordinário

? 

Câmara 
dos 
Deputados 
(PDC/PDL) 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
67/1989 

DISCIPLINA OS 
ATOS 
PRATICADOS NA 
VIGENCIA DA 
MEDIDA 
PROVISORIA 45, 
DE 31 DE MARÇO 
DE 1989. 
Explicação: 
VALIDANDO OS 
ATOS 
PRATICADOS 
PELO CONSELHO 
MONETARIO 
NACIONAL, 
CONSELHO 
NACIONAL DO 
COMERCIO 
EXTERIOR, 
CONSELHO 
NACIONAL DE 
SEGUROS 
PRIVADOS E 
PELO CONSELHO 
INTERMINISTERI
AL DE PREÇOS, 
MANTIDOS OS 

LUIS 
ROBERTO 
PONTE 

PMDB  RS 31/05/1989 MESA - Arquivada: 
Arquivado nos 
termos do Artigo 
105 do Regimento 
Interno 

Arquivado 
ao final da 
Legislatura 

Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=167082
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=167082


67 

 

 

Newton Tavares 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seu autor. 

Saiba mais sobre a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e conheça outros estudos em: www.camara.leg.br/conle 

EFEITOS DELES 
DECORRENTES). 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
83/1989 

Disciplina as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
alteração do artigo 
1º da Medida 
Provisória nº 55, de 
11 de maio de 
1989, que "dispõe 
sobre a 
compensação, com 
o imposto de renda 
da pessoa jurídica, 
da diferença 
resultante da 
correção monetária 
incidente sobre 
empréstimos rurais 
e agroindustriais 
concedidos com 
recursos da 
caderneta de 
poupança rural e 
dá outras 
providências". 
Explicação: 
FIXANDO O 
PRAZO MAXIMO 
DE 30 DIAS PARA 
PAGAMENTO DAS 
PARCELAS DO 
IMPOSTO DE 
RENDA NÃO 
RECOLHIDAS 
NAS DATAS EM 
QUE ERAM 
DEVIDAS E SEM 

COMISSÃO 
MISTA 

- - 28/06/1989 PLEN - Pronta para 
Pauta 

Em 
tramitação 

Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=13515
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=13515
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QUAISQUER 
ACRESCIMOS.  

Câmara 
dos 
Deputados 

Outros PDC 
85/1989 

SUSTA OS 
EFEITOS DO 
ARTIGO 15, DA 
MEDIDA 
PROVISORIA 63, 
DE PRIMEIRO DE 
JUNHO DE 1989, 
QUE VEDA A 
VINCULAÇÃO DO 
SALARIO MINIMO 
AOS BENEFICIOS 
DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA 
MANTIDOS PELA 
PREVIDENCIA 
SOCIAL. 

NEY LOPES PFL  RN 13/06/1989 MESA - Arquivada: 
DEFERIDO 
REQUERIMENTO 
DO AUTOR, 
SOLICITANDO A 
RETIRADA DESTE 
PROJETO. 

Retirado 
pelo Autor 

Não 

Senado 
Federal 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDS 7/1989 DISCIPLINA AS 
RELAÇÕES 
JURIDICAS QUE 
MENCIONA. [PDC 
89/1989] [MPV 
29/1989] 

SENADO 
FEDERAL - 
SEVERO 
GOMES 

PMDB  SP 30/06/1989 Transformada 
no(a) Decreto 
Legislativo 33/1994 

Transformad
o em norma 

Não 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
173/1990 

DISCIPLINA AS 
RELAÇÕES 
JURIDICAS 
DECORRENTES 
DA ADOÇÃO DA 
MEDIDA 
PROVISORIA 91, 
DE 29 DE 
SETEMBRO DE 
1989, QUE 
DISPÕE SOBRE O 
REAJUSTE DOS 
BENEFICIOS DE 

COMISSÃO 
MISTA 

- - 07/03/1990 MESA - Arquivada: 
NOS TERMOS DO 
PARAGRAFO 
QUARTO DO 
ARTIGO 164 DO 
REGIMENTO 
INTERNO. 

Prejudicado Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=167279
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=167279
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/16497
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1994/decretolegislativo-33-16-dezembro-1994-358514-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1994/decretolegislativo-33-16-dezembro-1994-358514-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1994/decretolegislativo-33-16-dezembro-1994-358514-norma-pl.html
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=168158
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=168158
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PRESTAÇÃO 
CONTINUADA 
MANTIDOS PELA 
PREVIDENCIA 
SOCIAL. 
Explicação: 
APLICANDO O 
DISPOSTO NO 
ARTIGO 62, 
PARAGRAFO 
UNICO DA 
Constituição 
Federal de 1988). 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
223/1990 

DISPÕE SOBRE 
AS RELAÇÕES 
JURIDICAS 
DECORRENTES 
DA VIGENCIA DAS 
MEDIDAS 
PROVISORIAS 
NUMEROS 172, 
174 E 180, 
RESPECTIVAMEN
TE, DE 17 E 23 DE 
MARÇO E 17 DE 
ABRIL DE 1990. 
Explicação: 
MANTENDO AS 
DISPOSIÇÕES 
DAS MEDIDAS 
PROVISORIAS). 

MARCELO 
CORDEIRO 

PMDB  BA 18/06/1990 MESA - Arquivada: 
Arquivado nos 
termos do Artigo 
105 do Regimento 
Interno 

Arquivado 
ao final da 
Legislatura 

Não 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
71/1991 

DISCIPLINA AS 
RELAÇÕES 
JURIDICAS 
DECORRENTES 
DA REJEIÇÃO DA 
MEDIDA 
PROVISORIA 296, 
DE 29 DE MAIO DE 

COMISSÃO 
MISTA 

- - 27/06/1991 Transformada 
no(a) Decreto 
Legislativo 
166/1991 

Transformad
o em norma 

Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=168354
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=168354
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=167127
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=167127
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1991/decretolegislativo-166-28-junho-1991-358227-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1991/decretolegislativo-166-28-junho-1991-358227-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1991/decretolegislativo-166-28-junho-1991-358227-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1991/decretolegislativo-166-28-junho-1991-358227-norma-pl.html
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1991. - 
ADMISSIBILIDADE 
DA CCJR E CFT. 
[PDS 95/1991] 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
413/1994 

DISCIPLINA 
RELAÇÕES 
JURIDICAS 
DECORRENTES 
DA MEDIDA 
PROVISORIA 434 
(CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, 
ARTIGO 62, 
PARAGRAFO 
UNICO). 
Explicação: 
ESTABELECEND
O, DENTRO 
OUTROS 
DISPOSITIVOS, A 
NECESSIDADE 
DE EXECUÇÃO 
INCONTINENTI, 
PELA 
ADMINISTRAÇÃO 
PUBLICA, DAS 
MEDIDAS 
CAUTELARES OU 
LIMINARES QUE 
CONCEDERAM 
PRESTAÇÃO 
PECUNIARIA, 
INCLUINDO O 
PERCENTUAL DE 
10,94 POR CENTO 
DEVIDO AOS 
SERVIDORES DO 
JUDICIARIO E 
LEGISLATIVO 
APURADOS NA 

VITAL DO 
REGO 

PDT  PB 30/03/1994 Transformada 
no(a) Decreto 
Legislativo 17/1994 

Transformad
o em norma 

Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=168942
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=168942
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1994/decretolegislativo-17-20-abril-1994-358267-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1994/decretolegislativo-17-20-abril-1994-358267-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1994/decretolegislativo-17-20-abril-1994-358267-norma-pl.html
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CONVERSÃO 
DOS SALARIOS 
COM DATA BASE 
NO DIA 30 DE 
CADA MES E NÃO 
NO DIA 20). [PDS 
37/1994] 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
420/1994 

DISCIPLINA OS 
ATOS 
PRATICADOS NA 
VIGENCIA DAS 
MEDIDAS 
PROVISORIAS 
381, DE 06 DE 
DEZEMBRO DE 
1993; 408, DE 06 
DE JANEIRO DE 
1994; 425, DE 04 
DE FEVEREIRO 
DE 1994 E 446, DE 
09 DE MARÇO DE 
1994. Explicação: 
QUE ALTERA 
NORMAS DA LEI 
8212 E 8213, DE 
1991, QUE TRATA 
DO PLANO DE 
CUSTEIO E 
PLANO DE 
BENEFICIOS DA 
PREVIDENCIA 
SOCIAL, 
RESPECTIVAMEN
TE). [PDS 38/1994] 

RITA 
CAMATA 

PMDB  ES 12/04/1994 Transformada 
no(a) Decreto 
Legislativo 27/1994 

Transformad
o em norma 

Não 

Câmara 
dos 
Deputados 

Outros PDC 
374/1997 

SUSTA A 
APLICAÇÃO DO 
DISPOSTO NO 
ARTIGO 
SEGUNDO DA 

PAULO 
PAIM 

PT  RS 21/01/1997 MESA - Arquivada: 
DEVOLVIDO AO 
AUTOR, NOS 
TERMOS DO 
ARTIGO 137, 

Devolvido ao 
autor 

Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=168956
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=168956
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1994/decretolegislativo-27-22-junho-1994-358308-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1994/decretolegislativo-27-22-junho-1994-358308-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1994/decretolegislativo-27-22-junho-1994-358308-norma-pl.html
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=168856
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=168856
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MEDIDA 
PROVISORIA 
1523, EDITADA 
NO DIA 13 DE 
OUTUBRO DE 
1996, QUE 
PROMOVE 
ALTERAÇÃO NO 
ARTIGO 148 DA 
LEI 8213, DE 24 
DE JULHO DE 
1991. Explicação: 
QUE 
ESTABELECE 
QUE O ATO DA 
CONCESSÃO DE 
BENEFICIO DE 
APOSENTADORIA 
IMPORTA 
EXTINÇÃO DO 
VINCULO 
EMPREGATICIO). 

PARAGRAFO 
PRIMEIRO DO RI. 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
380/1997 

Disciplina as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
perda de eficácia 
do disposto no art. 
2º das Medidas 
Provisórias nºs 
1.523/96, 1.523-
1/96 e 1.523-2/96, 
no tocante à 
alteração do art. 
148 da Lei 8.213, 
de 24 de julho de 
1991. Explicação: 
ASSEGURANDO 
AOS 
EMPREGADOS 
QUE OBTIVERAM 

Paulo Paim PT  RS 12/03/1997 MESA - Arquivada: 
Arquivado nos 
termos do Artigo 
105 do Regimento 
Interno 

Arquivado 
ao final da 
Legislatura 

Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=13746
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=13746
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O BENEFICIO DA 
APOSENTADORIA 
SOB A VIGÊNCIA 
DE TAIS 
MEDIDAS, TODOS 
OS DIREITOS 
TRABALHISTAS 
DECORRENTES 
DO VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO 
ATÉ ENTÃO 
EXISTENTE.  

Câmara 
dos 
Deputados 

Outros PDC 
480/1997 

Susta os efeitos do 
art. 6º da Medida 
Provisória nº 1539-
34, de 7 de agosto 
de 1997, que 
dispõe sobre a 
participação dos 
trabalhadores nos 
lucros ou 
resultados da 
empresa e dá 
outras 
providências. 
Explicação: 
SUSTANDO O 
DISPOSITIVO 
QUE AUTORIZA O 
TRABALHO AOS 
DOMINGOS, OU 
SEJA, A 
ABERTURA DO 
COMERCIO 
VAREJISTA EM 
GERAL).  

Inácio Arruda PCDOB  CE 12/08/1997 MESA - Arquivada: 
Arquivado nos 
termos do Artigo 
105 do Regimento 
Interno 

Arquivado 
ao final da 
Legislatura 

Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=13847
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=13847
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Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
699/1998 

DISCIPLINA AS 
RELAÇÕES 
JURIDICAS 
DECORRENTES 
DA PERDA DE 
EFICACIA DO 
DISPOSTO NO 
ARTIGO 
PRIMEIRO DA 
MEDIDA 
PROVISORIA 
1238, DE 14 DE 
DEZEMBRO DE 
1998. Explicação: 
DISPONDO QUE 
O EXECUTIVO 
FIXARA NOS 
MESES DE 
JANEIRO E 
JULHO DE CADA 
ANO, OS LIMITES 
DE 
SUBSTITUIÇÃO 
DOS TITULOS DA 
DIVIDA PUBLICA 
INTERNA 
FUNDADA 
FEDERAL QUE 
TENHAM SIDO 
NEGOCIADA NO 
PERIODO 
COMPREENDIDO 
ENTRE OS DIAS 
15 DE DEZEMBRO 
DE 1995 A 12 DE 
JANEIRO DE 
1996). 

AUGUSTO 
VIVEIROS 

PFL  RN 01/07/1998 MESA - Arquivada: 
Arquivado nos 
termos do Artigo 
105 do Regimento 
Interno 

Arquivado 
ao final da 
Legislatura 

Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=169186
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=169186
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Câmara 
dos 
Deputados 

Outros PDC 
237/1999 

Susta os efeitos de 
revogações 
inseridas no artigo 
15 da Medida 
Provisória 1.911-8, 
de 29 de julho de 
1999. Explicação: 
SUSTANDO OS 
EFEITOS DA 
EXTINÇÃO DO 
CONSELHO 
NACIONAL DE 
SEGURIDADE 
SOCIAL, DO 
CONSELHO 
GESTOR DO 
CADASTRO 
NACIONAL DE 
INFORMAÇÕES 
SOCIAIS - CNIS - E 
DOS CONSELHOS 
ESTADUAIS E 
MUNICIPAIS DA 
PREVIDENCIA 
SOCIAL.  

Jaques 
Wagner 

PT  BA 24/08/1999 MESA - Arquivada: 
Arquivado nos 
termos do Artigo 
105 do Regimento 
Interno 

Arquivado 
ao final da 
Legislatura 

Não 

Câmara 
dos 
Deputados 

Outros PDC 
439/2000 

Susta a aplicação 
do disposto no art. 
5º, parágrafo único 
da Medida 
Provisória nº 1963-
17, de 30 de março 
de 2000. 
Explicação: 
SUSTANDO 
DISPOSITIVO 
QUE 
RESTABELECEU 
A PRATICA DA 
CAPITALIZAÇÃO 
DE JUROS, 

Inácio Arruda PCDOB  CE 18/04/2000 MESA - Arquivada: 
DEVOLVIDO AO 
AUTOR, NOS 
TERMOS DO 
ARTIGO 137, 
PARAGRAFO 
PRIMEIRO DO RI. 

Devolvido ao 
autor 

Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=13614
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=13614
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=24921
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=24921
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LEGALIZANDO A 
COBRANÇA DE 
JUROS SOBRE 
JUROS NAS 
OPERAÇÕES 
BANCARIAS.  

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
839/2001 

Disciplina as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
perda de eficácia 
da Medida 
Provisória nº 2.079-
77, de 25 de janeiro 
de 2001, que 
dispôs sobre o 
pagamento dos 
militares e dos 
servidores públicos 
do Poder Executivo 
Federal, inclusive 
suas autarquias e 
fundações, bem 
como dos 
empregados das 
empresas públicas 
e das sociedades 
de economia mista 
e de suas 
subsidiárias. 

Fernando 
Coruja 

PDT  SC 07/02/2001 MESA - Arquivada: 
parecer CFT 
aprovado pela 
inadequação 
orçamentária e 
financeira. 

Rejeitado Não 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
843/2001 

Disciplina as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
rejeição da Medida 
Provisória nº 2.079-
77, de 25 de janeiro 
de 2001. 
Explicação: 
POSTERGANDO, 
EXCEPCIONALME

Walter 
Pinheiro 

PT  BA 20/02/2001 MESA - Arquivada: 
parecer CCJC 
aprovado pela 
inconstutucionalida
de. 

Rejeitado Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=26357
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=26357
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=26391
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=26391
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NTE, O 
RECOLHIMENTO 
DO IMPOSTO DE 
RENDA NA 
FONTE SOBRE A 
REMUNERAÇÃO 
DO MÊS DE 
FEVEREIRO DE 
2001 DOS 
SERVIDORES 
PÚBLICOS CIVIS, 
ATIVOS E 
INATIVOS, DO 
PODER 
EXECUTIVO, 
DEVENDO O 
MONTANTE 
DEVIDO NO ANO-
BASE SER 
APURADO NA 
DECLARAÇÃO DE 
AJUSTE ANUAL. 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
864/2001 

Dispõe sobre a 
validação dos atos 
praticados com 
base na Medida 
Provisória nº 2.079-
77, de 25 de janeiro 
de 2001, que 
"Dispõe sobre o 
pagamento dos 
militares e dos 
servidores públicos 
do Poder Executivo 
Federal, inclusive 
suas autarquias e 
fundações, bem 
como dos 
empregados das 
empresas públicas 

Comissão 
Mista de 
Planos, 
Orçamentos 
Públicos e 
Fiscalização 

- - 29/03/2001 MESA - Arquivada: 
Arquivado nos 
termos do § 4º do 
artigo 58 do RICD 
(inconstitucionalida
de). 

Rejeitado Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=27716
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=27716
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e das sociedades 
de economia mista 
e de suas 
subsidiárias, e dá 
outras 
providências". 

Câmara 
dos 
Deputados 

Outros PDC 
988/2001 

Susta o art. 8º da 
Resolução nº 4, de 
22 de maio de 
2001, da Câmara 
de Gestão da Crise 
de Energia Elétrica. 
Explicação: 
Sustando efeitos 
da Resolução 4, de 
2001 e da Medida 
Provisória 2148-1, 
de 2001, com o 
objetivo de 
excepcionar o setor 
de fruticultura 
irrigado do semi-
árido do Nordeste 
do cumprimento da 
meta e consumo de 
energia elétrica 
correspondente a 
90% (noventa por 
cento) da média do 
consumo nos 
meses de maio, 
junho e julho de 
2000. 

Clementino 
Coelho 

PPS  PE 28/05/2001 MESA - Arquivada: 
Arquivado nos 
termos do Artigo 
105 do Regimento 
Interno 

Arquivado 
ao final da 
Legislatura 

Não 

Câmara 
dos 
Deputados 

Outros PDC 
1189/2001 

Susta os efeitos do 
art. 18 da MP 2223, 
de 2000, que viola 
direitos 
constitucionais 
como o livre acesso 

Rubens 
Bueno 

PPS  PR 19/09/2001 MESA - Arquivada: 
Arquivado nos 
termos do Artigo 
105 do Regimento 
Interno 

Arquivado 
ao final da 
Legislatura 

Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=28880
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=28880
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=33702
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=33702
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ao Poder 
Judiciário, o direito 
de propriedade, 
dentre outros. 
Explicação: 
Sustando efeitos 
da Medida 
Provisória que 
autoriza o juiz, a 
requerimento do 
credor, determinar 
a cassação de 
medida liminar, 
cautelar ou de 
antecipação dos 
efeitos da tutela 
que tenha 
interferido na 
eficácia de 
cláusulas do 
contrato de crédito 
imobiliário, no caso 
do não-pagamento 
tempestivo, dos 
tributos e das taxas 
condominiais 
incidentes llsobre o 
imóvel objeto do 
crédito imobiliário. 

Câmara 
dos 
Deputados 

Outros PDC 
2234/2002 

Convalida os 
parcelamentos 
previstos nos 
Artigos 1º, 2°, 3°, 
4°, 5°, 6° e 7° da 
Medida Provisória 
n° 38, de 2002. 
Explicação: 
Convalidando os 
parcelamentos de 
débitos tributários 

Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB  SP 05/11/2002 MESA - Arquivada: 
Declarado 
prejudicado pelo 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados, nos 
termos do art. 164, 
inciso I, do 
Regimento Interno 

Prejudicado Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=96406
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=96406
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de Estados, do DF, 
de Municipios e de 
empresas públicas 
e privadas em 
processo de 
falência ou de 
liquidação. 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
2659/2002 

Disciplina as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
rejeição da Medida 
Provisória nº 45, de 
25 de junho de 
2002. Explicação: 
Regulamentando 
os efeitos jurídicos 
e financeiros 
decorrentes da 
aplicação da 
Medida Provisória 
nº 45, de 2002, que 
tratava do Plano de 
Carreira dos 
servidores do 
Banco Central do 
Brasil (rejeitada 
pelo Congresso 
Nacional), 
mantendo-os até 
12 de novembro de 
2002, em especial 
os incidentes sobre 
vencimentos e 
vantagens. 
Convalidando as 
liberações dos 
saldos das contas 
do FGTS. 

Walter 
Pinheiro 

PT  BA 12/12/2002 MESA - Arquivada: 
Declarado 
prejudicado pelo 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados, nos 
termos do art. 164, 
inciso I, do 
Regimento Interno 

Prejudicado Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=102277
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=102277
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Senado 
Federal 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDS 
377/2003 

Disciplina relações 
jurídicas 
decorrentes da 
Medida Provisória 
nº 82, de 7 de 
dezembro de 2002. 
Explicação: 
Disciplinando as 
relações jurídicas 
da MPV nº 82, de 
2002, que autoriza 
a União Federal 
transferir o domínio 
de trechos de 
rodovia federal 
para os Estados e o 
DF. 

Senado 
Federal - 
PEDRO 
SIMON 

PMDB  RS 24/062003 Senado Federal - 
Remetido à 
Câmara (PDC 
545/2003). 
MESA - Arquivada: 
Declarado 
prejudicado pelo 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados, nos 
termos do art. 164, 
inciso I, do 
Regimento Interno, 
c/c art. 62, § 11 da 
Constituição 
Federal. 

Prejudicado Não 

Congresso 
Nacional 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDN 
12/2004 

Disciplina as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
vigência da Medida 
Provisória nº 196, 
de 2 de julho de 
2004. [ Abre crédito 
extraordinário] 

Deputado 
Federal 
Abelardo 
Lupion 

PFL  PR 02/12/2004 Transformado no 
Decreto Legislativo 
do Congresso 
Nacional 14/2004 

Transformad
o em norma 

Sim 

Câmara 
dos 
Deputados 

Outros PDC 
1594/2005 

Susta os efeitos 
dos atos praticados 
pela Secretaria da 
Receita Federal. 
Explicação: Susta 
todos os atos da 
Secretaria da 
Receita Federal no 
julgamento de 
processos relativos 
a tributos e 
contribuições, no 
período de 30 de 
dezembro de 2004 

Luiz Carlos 
Hauly 

PSDB  PR 31/03/2005 MESA - Arquivada: 
Ofício n. 09/2018, 
da CCJC, 
comunicando a 
declaração de 
prejudicialidade do 
PDC n. 1594/2005, 
nos termos do art. 
164, I, do RICD, em 
virtude de perda da 
oportunidade. 

Prejudicado Não 

http://www.camara.leg.br/conle
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/59385
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/59385
https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/71572
https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/71572
https://legis.senado.leg.br/norma/540546
https://legis.senado.leg.br/norma/540546
https://legis.senado.leg.br/norma/540546
https://legis.senado.leg.br/norma/540546
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=280268
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=280268
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a 31 de março de 
2005, que com 
fundamento em 
dispositivos da 
Medida Provisória 
nº 232, de 2004 
(impostos), 
estabeleceu que 
todo processo com 
limite inferior a R$ 
50.000,00, seria 
julgado em 
instância única.  

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
1824/2005 

Disciplina as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
Medida Provisória 
nº 242, de 24 de 
março de 2005, 
que "altera 
dispositivos da Lei 
nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, que 
dispõe sobre os 
Planos de 
Benefícios da 
Previdência Social 
e dá outras 
providências". 

José Carlos 
Aleluia 

PFL  BA 09/08/2005 MESA - Arquivada:  
determino o 
arquivamento das 
proposições na 
forma do art. 164, I 
e § 4º, do 
Regimento Interno. 

Prejudicado Não 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
1825/2005 

Disciplina as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
rejeição da Medida 
Provisória nº 242, 
de 24 de março de 
2005. Explicação: 
Medida Provisória 
que trata da 
concessão de 

Arlindo 
Chinaglia 

PT  SP 09/08/2005 Apensado ao PDC 
1824/2005. MESA - 
Arquivada:  
determino o 
arquivamento das 
proposições na 
forma do art. 164, I 
e § 4º, do 
Regimento Interno. 

Prejudicado Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=295560
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=295560
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=295587
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=295587
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benefício 
previdenciário. 

Senado 
Federal 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDS 
403/2005 

Dispõe sobre as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
rejeição da Medida 
Provisória nº 242, 
de 24 de março de 
2005. [dispõe sobre 
os Planos de 
Benefícios da 
Previdência Social 
e dá outras 
providências.] 

Senado 
Federal - 
Senador 
Pedro Simon  

MDB RS 16/08/2005 Senado Federal - 
Rejeitada por 
Comissão em 
decisão não 
terminativa, não 
tendo sido 
interposto recurso. 

Rejeitado Não 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
1831/2005 

Disciplina as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
rejeição da Medida 
Provisória Nº 246 
de 06 de abril de 
2005 na sessão de 
21 de junho de 
2005. Explicação: 
Objetiva 
restabelecer as 
condições 
operacionais da 
RFFSA. 

Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB  SP 17/08/2005 MESA - Arquivada: 
declaração de 
prejudicialidade 
deste Projeto, nos 
termos do art. 164, 
I e § 4º, do 
Regimento Interno 

Prejudicado Não 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
1834/2005 

Disciplina as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
rejeição das 
Medidas 
Provisórias nº 245 
e 246, de 6 de abril 
de 2005. 
Explicação: 

Dra. Clair PT  PR 18/08/2005 MESA - Arquivada: 
está prejudicado o 
Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 
1.834/2005, pelo 
que determino seu 
arquivamento na 
forma do art. 164, I 

Prejudicado Não 

http://www.camara.leg.br/conle
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/75025
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/75025
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=297232
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=297232
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=297432
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=297432
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Objetiva 
restabelecer as 
condições 
operacionais da 
RFFSA. 

e § 4º, do 
Regimento Interno. 

Senado 
Federal 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDS 3/2007 Disciplina as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
Medida Provisória 
nº 320, de 24 de 
agosto de 2006. 
Explicação: Medida 
Provisória que trata 
da reestruturação 
do modelo jurídico 
de organização dos 
recintos aduaneiros 
de zona secundária 
- Centro Logístico e 
Industrial 
Aduaneiro, 
chamado de "Porto 
Seco". 

Senado 
Federal - 
Heráclito 
Fortes 

PFL  PI 15/02/2007 Remetida à 
Câmara dops 
Deputados 
(PDC8/2007). 
MESA - Arquivada 
- havendo 
transcorrido "in 
albis" o prazo 
constitucional, está 
prejudicado o 
Projeto de Decreto 
Legislativo nº 08, 
de 2007 

Prejudicado Não 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
357/2007 

Disciplina as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
revogação pela 
Medida Provisória 
nº 392, de 18 de 
setembro de 2007, 
da Medida 
Provisória nº 382, 
de 24 de julho de 
2007, que dispões 
sobre o desconto 
de créditos da 
Contribuição para o 
PIS/PASEP e da 
COFINS, na 

Renato 
Molling 

PP  RS 19/09/2007 MESA - Devolvida 
ao Autor: 
determino a 
devolução da 
proposição, nos 
termos do art. 137, 
§ 1º, inciso I do 
RICD, por 
contrariar o 
disposto no art. 11 
da Resolução nº 1, 
de 2002 – CN, 
dada a 
intempestividade 
da proposição. 

Devolvido ao 
autor 

Não 

http://www.camara.leg.br/conle
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/79891
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=368415
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=368415
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aquisição no 
mercado interno ou 
importação de bens 
de capital 
destinados à 
produção dos bens 
relacionados nos 
Anexos I e II da Lei 
nº 10.485, de 3 de 
julho de 2002, e 
dos produtos 
classificados na 
Tabela de 
Incidência do 
Imposto sobre 
Produtos 
Industrializados-
TIPI, aprovada pelo 
Decreto nº 6.006, 
de 28 de dezembro 
de 2006; autoriza a 
concessão de 
subvenção 
econômica nas 
operações de 
empréstimo e 
financiamento 
destinadas às 
empresas dos 
setores de 
calçados e 
artefatos de couro, 
têxtil, de confecção 
e de móveis de 
madeira; e dá 
outras 
providências.  

http://www.camara.leg.br/conle
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Senado 
Federal 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDS 53/2008 Disciplina as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
vigência da Medida 
Provisória nº 399, 
de 16 de outubro 
de 2007, que Abre 
crédito 
extraordinário, em 
favor da 
Presidência da 
República e dos 
Ministérios das 
Relações 
Exteriores, dos 
Transportes, do 
Meio Ambiente e 
da Integração 
Nacional, no valor 
de R$ 
456.625.000,00 
(quatrocentos e 
cinqüenta e seis 
milhões e 
seiscentos e vinte e 
cinco mil reais), 
para os fins que 
especifica, 
conforme o 
disposto no art. 11 
da Resolução nº 
01, de 2002-CN. 

Comissão 
Mista de 
Planos, 
Orçamentos 
Públicos e 
Fiscalização 

- - 02/05/2008 Senado Federal - 
Prejudicada 

Prejudicado Sim 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
1378/2009 

Disciplina as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
Medida Provisória 
nº 446, de 2008. 
Explicação: 
Revoga os efeitos 
da aplicação da 

Luciana 
Genro 

PSOL  RS 03/03/2009 MESA - Arquivada: 
estão prejudicados 
os Projetos de 
Decreto Legislativo 
nºs 1.378 e 1.379, 
ambos de 2009, 
pelo que determino 
o arquivamento 

Prejudicado Não 

http://www.camara.leg.br/conle
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/84893
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=424853
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=424853
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Medida Provisória 
que permitiu a 
renovação de 
Certificado de 
Entidade 
Beneficente de 
Assistência social 
(CEBAS), para 
inúmeras entidades 
irregulares ou com 
pedidos 
indeferidos. 

das proposições na 
forma do art. 164, I 
e § 4º, do 
Regimento Interno. 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
1379/2009 

Disciplina as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
rejeição da Medida 
Provisória nº 446, 
de 07 de novembro 
de 2008, na sessão 
de 10 de fevereiro 
de 2009. 
Explicação: 
Convalida todos os 
atos decorrentes 
da aplicação de 
dispositivos da 
Medida Provisória 
nº 446, de 2008, 
com exceção do 
disposto nos arts. 
37 e 39, que 
concede o 
deferimento 
automático aos 
pedidos de 
renovação de 
Certificado de 
Entidade 
Beneficente de 
Assistência Social - 

Raul 
Jungmann 

PPS  PE 05/03/2009 Apensado ao PDC 
1378/2009: estão 
prejudicados os 
Projetos de 
Decreto Legislativo 
nºs 1.378 e 1.379, 
ambos de 2009, 
pelo que determino 
o arquivamento 
das proposições na 
forma do art. 164, I 
e § 4º, do 
Regimento Interno. 

Prejudicado Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=425453
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=425453
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CEBAS, para os 
quais a 
convalidação dar-
se-á até o dia 10 de 
abril de 2009. 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
2995/2010 

Disciplina as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
vigência da Medida 
Provisória nº 490, 
de 07 de junho de 
2010, que "Abre 
crédito 
extraordinário, em 
favor da 
Presidência da 
República e dos 
Ministérios da 
Educação e da 
Integração 
Nacional, no valor 
global de R$ 
1.287.072.416,00 
para os fins que 
especifica", 
conforme o 
disposto no art. 11 
da Resolução nº 
01-2002-CN  

COMISSÃO 
MISTA DE 
ORÇAMENT
O 

- - 30/11/2010 PLEN - Arquivada: 
declaro 
prejudicado o 
Projeto de Decreto 
Com fundamento 
no art. 164, I, do 
Regimento Interno 

Prejudicado Sim 

Senado 
Federal 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDS 
277/2012 

Disciplina as 
relações jurídicas 
decorrentes do § 8º 
do art. 8º da Lei nº 
10.925, de 23 de 
julho de 2004, 
introduzido pelo art. 
2º da Medida 
Provisória nº 552, 
de 1º de dezembro 

Senado 
Federal - 
Paulo Bauer 

PSDB  SC 06/06/2012 Transformado no 
Decreto Legislativo 
247/2012 

Transformad
o em norma 

Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=488117
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=488117
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/105775
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/105775
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2012/decretolegislativo-247-2-julho-2012-613491-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2012/decretolegislativo-247-2-julho-2012-613491-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2012/decretolegislativo-247-2-julho-2012-613491-norma-pl.html
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de 2011.[PDC 
584/2012] 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
1058/2013 

Disciplina as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
rejeição de parte da 
Medida Provisória 
nº 611, de 04 de 
abril de 2013, que 
abriu crédito 
extraordinário de 
R$ 43 milhões para 
"Serviços de 
Telecomunicações 
para Grandes 
Eventos". 
Determina que a 
execução 
orçamentária 
referente a esta 
ação seja 
interrompida 
imediatamente. 

Chico 
Alencar 

PSOL  RJ 17/07/2013 MESA - Arquivada: 
Arquivado nos 
termos do Artigo 
105 do Regimento 
Interno 

Arquivado 
ao final da 
Legislatura 

Sim 

Senado 
Federal 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDS 
181/2013 

Disciplina as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
Medida Provisória 
nº 612, de 2 de abril 
de 2013. 

Senado 
Federal - 
Senador 
Walter 
Pinheiro 
(PT/BA), 
Senador 
Ricardo 
Ferraço 
(MDB/ES) e 
outros 

PT BA 21/08/2013 Senado Federal - 
Prejudicada - nos 
termos do art. 334, 
inciso I, do 
Regimento Interno 
do Senado 
Federal. 

Prejudicado Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=585373
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=585373
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/114057
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/114057
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Senado 
Federal 

Outros PDS 9/2015 Susta os arts. 6º, 
7º, 9º e 10 do 
Decreto nº 8.365, 
de 24 de novembro 
de 2014, que 
regulamenta a 
Medida Provisória 
nº 660, de 24 de 
novembro de 2014, 
dispõe sobre o 
exercício da opção 
para a inclusão em 
quadro em extinção 
da União de que 
trata a Emenda 
Constitucional nº 
79, de 27 de maio 
de 2014, institui a 
Comissão Especial 
dos ex-Territórios 
Federais de 
Rondônia, do 
Amapá e de 
Roraima – CEEXT, 
e dá outras 
providências. 

Senado 
Federal - 
Senador 
Romero Jucá  

MDB RR 18/03/2015 Senado Federal: 
Arquivada ao final 
da Legislatura (Art. 
332 da Resolução 
do Senado Federal 
nº 93/1970) 

Arquivado 
ao final da 
Legislatura 

Não 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
121/2015 

Disciplina as 
relações jurídicas 
constituídas e 
decorrentes de 
atos praticados 
durante a vigência 
da Medida 
Provisória nº 665, 
de 30 de dezembro 
de 2014, convertida 
na Lei nº 13.134, de 
16 de junho de 
2015. 

André 
Figueiredo 

PDT  CE 17/06/2015 MESA - Arquivada: 
término do prazo 
para sua 
aprovação pelo 
Congresso 
Nacional, apontado 
no § 2º do art. 11 
da Resolução n. 
1/2002-CN 

Prejudicado Não 

http://www.camara.leg.br/conle
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120157
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=1414060
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=1414060
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Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
147/2015 

Disciplina as 
relações jurídicas 
constituídas e 
decorrentes de 
atos praticados 
durante a vigência 
da medida 
provisória nº 664, 
de 30/12/2014, 
convertida na Lei nº 
13.134, de 16 de 
junho de 2015 
Explicação: Visa 
disciplinar o valor 
da pensão por 
morte a ser paga 
em favor dos 
dependentes dos 
segurados(aposent
ados) do INSS que 
faleceram durante 
o período da 
vigência da medida 
provisória nº 664, 
de 2014. 

Eli Corrêa 
Filho 

DEM  SP 15/07/2015 MESA - Arquivada: 
término do prazo 
para sua 
aprovação pelo 
Congresso 
Nacional, apontado 
no § 2º do art. 11 
da Resolução n. 
1/2002-CN 

Prejudicado Não 

Câmara 
dos 
Deputados 

Outros PDC 
223/2015 

Susta, nos termos 
do art. 49, V, da 
Constituição o 
Decreto nº 8.510, 
de 31 de agosto de 
2015, que 
"Regulamenta o 
disposto no art. 14 
da Medida 
Provisória nº 685, 
de 21 de julho de 
2015, no § 5º do 
art. 33 da Medida 
Provisória nº 2.228-
1, de 6 de setembro 

Julio Lopes PP  RJ 29/09/2015 MESA - Arquivada: 
Arquivado nos 
termos do Artigo 
105 do Regimento 
Interno 

Arquivado 
ao final da 
Legislatura 

Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=1585030
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=1585030
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=1805481
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=1805481
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de 2001, no 
parágrafo único do 
art. 23 da Lei nº 
12.529, de 30 de 
novembro de 2011, 
e no art. 3º da 
Medida Provisória 
nº 687, de 17 de 
agosto de 2015". 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
320/2016 

Susta de acordo 
com o art. 62, §§ 3º 
e 11 os efeitos da 
Medida Provisória 
nº 689, de 2015, 
que alterou a Lei nº 
8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, 
para dispor sobre a 
contribuição 
previdenciária do 
servidor afastado 
determinando a 
devolução das 
contribuições 
recolhidas em 
excesso no período 
de sua vigência.  

Chico Lopes PCdoB  CE 17/02/2016 MESA - Arquivada: 
haja vista a 
ocorrência do 
término do prazo 
para sua 
aprovação pelo 
Congresso 
Nacional 

Prejudicado Não 

Câmara 
dos 
Deputados 

Outros PDC 
331/2016 

Susta os efeitos da 
Medida Provisória 
nº 717, de 16 de 
março de 2016, 
que cria o cargo de 
ministro de Estado 
Chefe do Gabinete 
Pessoal da 
Presidência da 
República. 

Luiz Carlos 
Hauly 

PSDB  PR 17/03/2016 MESA - Devolvida 
ao Autor: Devolva-
se a proposição, 
com base no artigo 
137, § 1º, inciso II, 
alínea "b", do 
RICD. 

Devolvido ao 
autor 

Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2077331
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2077331
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2079794
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2079794
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Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
420/2016 

Torna sem efeito 
acordos de 
leniência 
celebrados durante 
a vigência da 
Medida Provisória 
nº 703, de 2015, 
nos termos do § 3º 
do art. 62 da 
Constituição, e dá 
outras 
providências.  

Jaime 
Martins 

PSD  M
G 

28/06/2016 MESA - Arquivada: 
término do prazo 
para sua 
aprovação pelo 
Congresso 
Nacional 

Prejudicado Não 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
538/2016 

Regula os efeitos 
da Medida 
provisória 
722/2016. [Abre 
crédito 
extraordinário] 

Celso Jacob PMDB  RJ 06/10/2016 MESA - Arquivada: 
(CMO) A 
Presidência 
comunica o término 
do prazo 

Prejudicado Sim 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
547/2016 

Disciplina as 
relações jurídicas 
constituídas 
durante a vigência 
da Medida 
Provisória n° 739, 
de 7 de julho de 
2016, que alterava 
a Lei n° 8213, de 24 
de julho de 1991, e 
instituía o Bônus 
Especial de 
Desempenho 
Institucional por 
Perícia Médica em 
Benefícios por 
Incapacidade.  

Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB  SP 16/11/2016 MESA - Arquivada: 
haja vista o 
encerramento do 
prazo estabelecido 
no § 2º do art. 11 
da Resolução n. 
1/2002-CN 

Prejudicado Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2089473
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2089473
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2113371
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2113371
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2117208
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2117208
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Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
550/2016 

Disciplina as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
vigência da Medida 
Provisória nº 740, 
de 13 de julho de 
2016, que "Abre 
crédito 
extraordinário, em 
favor da Justiça do 
Trabalho, no valor 
de R$ 
353.771.447,00, 
para os fins que 
especifica.". 

Nelson 
Marchezan 
Junior 

PSDB  RS 30/11/2016 (Mesa)  Arquive-se 
haja vista o 
encerramento do 
prazo estabelecido 
no § 2º do art. 11 
da Resolução n. 
1/2002-CN 

Prejudicado Sim 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
556/2016 

Disciplina as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
vigência da Medida 
Provisória nº 740, 
de 13 de julho de 
2016, que abre 
crédito 
extraordinário, em 
favor da Justiça do 
Trabalho, no valor 
de R$ 
353.771.447,00 
(trezentos e 
cinquenta e três 
milhões setecentos 
e setenta um mil 
quatrocentos e 
quarenta e sete 
reais), para os fins 
que especifica. 

Valtenir 
Pereira 

PMDB  MT 06/12/2016 Apensado ao PDC 
550/2016 - (Mesa)  
Arquive-se haja 
vista o 
encerramento do 
prazo estabelecido 
no § 2º do art. 11 
da Resolução n. 
1/2002-CN 

Prejudicado Sim 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2119007
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2119007
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2119863
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2119863
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Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
660/2017 

Regula, com 
fundamento no art. 
62, § 3º, da 
Constituição 
Federal, as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
Medida Provisória 
nº 766, de 4 de 
janeiro de 2017. 
[Institui o Programa 
de Regularização 
Tributária] 

Alfredo 
Kaefer 

PSL  PR 17/05/2017 Devolva-se a 
proposição, com 
base no art. 137, 
§1º, inciso I, do 
Regimento Interno 
da Câmara dos 
Deputados, por 
contrariar o art. 11, 
§ 1º da Resolução 
do Congresso 
Nacional nº 01 de 
2002 do Regimento 
Comum. 

Devolvido ao 
autor 

Não 

Senado 
Federal 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDS 3/2018 Disciplina as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
Medida Provisória 
nº 774, de 30 de 
março de 2017, 
revogada pela 
Medida Provisória 
794, de 09 de 
agosto de 2017. 
[Dispõe sobre a 
contribuição 
previdenciária 
sobre a receita 
bruta.] 

Senado 
Federal - 
Senador 
Paulo Bauer  

PSDB  SC 06/02/2018 Senado Federal: 
Prejudicada - prazo 
para apreciação do 
Projeto de Decreto 
Legislativo 
encerrou-se em 19 
de março de 2018. 

Prejudicado Não 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
925/2018 

Disciplina os 
efeitos 
previdenciários 
decorrentes do 
recebimento de 
remuneração 
inferior ao salário 
mínimo mensal por 
segurados 
empregados 
durante a vigência 

Antonio 
Carlos 
Mendes 
Thame 

PV  SP 09/05/2018 MESA - Arquivada: 
haja vista o 
encerramento, em 
22 de junho de 
2018, do prazo 
estabelecido no § 
2º do art. 11 da 
Resolução n. 
1/2002-CN e no § 
11 do art. 62 da 

Prejudicado Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2137763
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2137763
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132182
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2174489
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2174489
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da Medida 
Provisória n° 808, 
de 14 de novembro 
de 2017, que 
alterava a 
Consolidação das 
Leis do Trabalho - 
CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei n° 
5.452, de 1º de 
maio de 1943. 

Constituição 
Federal. 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
926/2018 

Disciplina os 
efeitos 
previdenciários 
decorrentes do 
recebimento de 
remuneração 
inferior ao salário 
mínimo mensal por 
menores 
aprendizes durante 
a vigência da 
Medida Provisória 
n° 808, de 14 de 
novembro de 2017, 
que alterava a 
Consolidação das 
Leis do Trabalho - 
CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei n° 
5.452, de 1º de 
maio de 1943. 

Antonio 
Carlos 
Mendes 
Thame 

PV  SP 09/05/2018 Apensado ao PDC 
925/2018 - 
Arquive-se haja 
vista o 
encerramento, em 
22 de junho de 
2018, do prazo 
estabelecido no § 
2º do art. 11 da 
Resolução n. 
1/2002-CN e no § 
11 do art. 62 da 
Constituição 
Federal. 

Prejudicado Não 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDC 
930/2018 

Disciplina, com 
fundamento no art. 
62, § 3º, da 
Constituição 
Federal, as 
relações jurídicas 
decorrentes da 

Antonio 
Bulhões 

PRB  SP 15/05/2018 Apensado ao PDC 
925/2018  - 
Arquive-se haja 
vista o 
encerramento, em 
22 de junho de 
2018, do prazo 

Prejudicado Não 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2174490
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2174490
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2175145
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2175145
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incidência dos §§ 
1º e 2º do art. 911-
A do Decreto-Lei 
n.º 5.452, de 1º de 
maio de 1943 
(CLT), com 
redação dada pela 
Medida Provisória 
nº 808, de 14 de 
novembro de 2017. 

estabelecido no § 
2º do art. 11 da 
Resolução n. 
1/2002-CN e no § 
11 do art. 62 da 
Constituição 
Federal. 

Senado 
Federal 

Outros PDS 
138/2018 

Susta os efeitos do 
art. 7º do Decreto 
nº 9.324, de 2 de 
abril de 2018, que 
regulamenta 
dispositivos da 
Medida Provisória 
nº 817, de 4 de 
janeiro de 2018, 
que dispõe sobre o 
exercício do direito 
de opção para a 
inclusão em quadro 
em extinção da 
União de que trata 
a Emenda 
Constitucional nº 
98, de 6 de 
dezembro de 2017, 
e altera o Decreto 
nº 8.365, de 24 de 
novembro de 2014. 

Senado 
Federal - 
Senador 
Randolfe 
Rodrigues  

REDE  AP 20/11/2018 Senado Federal - 
Aguardando 
designação de 
Relator 

Em 
tramitação 

Não 

Câmara 
dos 
Deputados 

Outros PDL 
231/2020 

Susta os efeitos do 
Decreto nº 
10.350/2020, que 
dispõe sobre a 
criação da conta 
destinada ao setor 
elétrico para 

José 
Guimarães 

PT  CE 19/05/2020 SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Pendências 

Em 
tramitação 

Não 

http://www.camara.leg.br/conle
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/134625
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/134625
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2252920
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2252920
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enfrentamento do 
estado de 
calamidade pública 
reconhecido pelo 
Decreto Legislativo 
nº 6, de 20 de 
março de 2020 e 
regulamenta a 
Medida Provisória 
nº 950, de 8 de abril 
de 2020, e dá 
outras 
providências. 

Senado 
Federal 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDL 
240/2020 

Disciplina, na forma 
do art. 62, §3º, da 
Constituição 
Federal, as 
relações jurídicas 
decorrentes da 
perda de eficácia 
da Medida 
Provisória nº 910, 
de 10 de dezembro 
2019. 
ªregularização 
fundiária das 
ocupações 
incidentes em 
terras situadas em 
áreas da União (...) 
normas para 
licitações e 
contratos da 
administração 
pública] 

Senado 
Federal - 
Senador 
Fabiano 
Contarato  

REDE ES 22/05/2020 Senado Federal - 
Secretaria de Atas 
e Diários 

Em 
tramitação 

Não 

Câmara 
dos 
Deputados 

Outros PDL 
243/2020 

Susta os efeitos do 
Decreto nº 
10.350/2020, que 
dispõe sobre a 

José 
Guimarães 

PT  CE 26/05/2020 SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 

Em 
tramitação 

Não 

http://www.camara.leg.br/conle
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/142095
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/142095
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2253676
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2253676
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criação da conta 
destinada ao setor 
elétrico para 
enfrentamento do 
estado de 
calamidade pública 
reconhecido pelo 
Decreto Legislativo 
nº 6, de 20 de 
março de 2020 e 
regulamenta a 
Medida Provisória 
nº 950, de 8 de abril 
de 2020, e dá 
outras 
providências. 

Câmara dos 
Deputados 

Senado 
Federal 

Outros PDL 
269/2020 

Susta os efeitos da 
Medida Provisória 
nº 979, de 9 de 
junho de 2020, que 
dispõe sobre a 
designação de 
dirigentes pro 
tempore para as 
instituições 
federais de ensino 
durante o período 
da emergência de 
saúde pública de 
importância 
internacional 
decorrente da 
pandemia da covid-
19, de que trata a 
Lei nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 
2020. 

Senado 
Federal - 
Senador Cid 
Gomes 
(PDT/CE) 

PDT  CE 10/06/2020 Senado Federal - 
Secretaria de Atas 
e Diários 

Em 
tramitação 

Não 

http://www.camara.leg.br/conle
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/142484
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/142484
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Câmara 
dos 
Deputados 

Outros PDL 
307/2020 

Susta os efeitos do 
art. 11-A do 
Decreto nº 9.324, 
de 2 de abril de 
2018, que 
“regulamenta 
dispositivos da 
Medida Provisória 
nº 817, de 4 de 
janeiro de 2018, 
que dispõe sobre o 
exercício do direito 
de opção para a 
inclusão em quadro 
em extinção da 
União de que trata 
a Emenda 
Constitucional nº 
98, de 6 de 
dezembro de 2017, 
e altera o Decreto 
nº 8.365, de 24 de 
novembro de 
2014.” 

Aline Gurgel REPUBLI
C  

AP 23/06/2020 Apensado ao PDL 
724/2019 

Em 
tramitação 

Não 

Câmara 
dos 
Deputados 

Disciplina 
Relações 
Jurídicas 

PDL 
559/2020 

Regula as relações 
jurídicas 
decorrentes da 
perda de eficácia 
da Medida 
Provisória nº 
989/2020, de 08 de 
julho de 2020. 
[Abre crédito 
extraordinário] 

Tabata 
Amaral 

PDT  SP 16/12/2020 Encaminhada à 
publicação.  

Em 
tramitação 

Sim 

Fonte: Centro de Documentação e Informação, Câmara dos Deputados.  

 

 

 

http://www.camara.leg.br/conle
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http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2255981
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2267355
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2267355
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