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Resumo

Medidas Provisórias e sua tramitação por uma única Comissão Mista Permanente: uma

análise crítica. Monografia apresentada como requisito para aprovação no curso de

Especialização em Processo Legislativo da Câmara dos Deputados. Este trabalho tem por

objetivo fazer uma análise crítica da tramitação das medidas provisórias, dando ênfase à

viabilidade da sua apreciação inicialmente por uma única Comissão Mista Permanente, em

que se avaliará a admissibilidade da matéria quanto aos pressupostos de urgência e relevância,

da constitucionalidade e juridicidade, e da adequação financeira e orçamentária, quando for o

caso; e o seu mérito. Para tanto, utilizou-se como parâmetros o art. 62 da Constituição Federal

de 1988 e a Resolução n° 1, de 2002, do Congresso Nacional, e estabeleceu-se uma análise

comparativa com estrutura semelhante no Poder Legislativo da Itália. Adicionalmente, foram

destacados alguns mecanismos sugeridos pela PEC n° 511, de 2006 e apensados, que poderão

contribuir para diminuir o número de MP editadas e valorizar sua discussão no âmbito da

Comissão Mista. Com fundamento na análise crítica, concluiu-se que a criação de uma

Comissão Mista Permanente para fazer um juízo prévio dos pressupostos constitucionais de

urgência e relevância de medidas provisórias, em atendimento ao § 5° do art. 62 da

Constituição, é solução viável. A Comissão Mista Permanente seria um órgão que exerceria

um controle mais eficaz não só da quantidade como também da qualidade de MP

encaminhadas pelo Executivo. Todavia a análise do mérito das medidas provisórias ficaria

sob a competência das comissões temáticas. Pretende-se dessa forma fortalecer a discussão da

MP no âmbito das comissões técnicas, órgãos especializados no debate junto à sociedade

civil.

Palavras-chave: medida provisória, comissão mista permanente, tramitação, proposta de

emenda à Constituição.



Abstract

Provisional Measures and their appraisal by a single Permanent Joint Congressional

Commission: a critical analysis. Research presented as a requirement for approval in the

specialization course on Legislative Process of the Brazilian House of Representatives. This

work aims at establishing a critical analysis of the discussions of Provisional Measures, with

emphasis on the viability of their initial appraisal by a single Permanent Joint Congressional

Commission that would evaluate it`s admissibility as to the necessary requirements of

urgency and relevance, whether it is constitutional and legal, and, when applicable, if it is

addequate in financial and budgetary terms, as well as on it`s merit. To this end, this study

took article 62 of the Federal Constitution (1988) and National Congress Resolution n°

1/2002 as the basis to establish a comparative analysis with similar provisions in the

Legilstive Power in Italy. Additionally, this study highlighted some aspects of Constitutional

Ammendment n° 511/2006 that can contribute to the reduction in the number of Provisional

Measures issued and to the requirement of their discussion by the Joint Commission. Based

on this critical analysis, this work concludes that is a viable solution to create a Permanent

Joint Commission that would previously assess whether provisional measures meet the

constituional requirements of urgency and relevance, as set forth in § 5 of article 62 of the

Brazilian Constituion. The analysis of the merit of these provisional measures, however,

would be the responsibility of the congressional technical commissions. This would reinforce

the discussion of provisional measures in the technical commissions, which are the

specialized instances for the debate of such issues with society.

Key words: provisional measure, permanent joint congressional commission, constitutional

ammendment.
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1 Introdução

Quase vinte anos após a criação do instituto da Medida Provisória (MP) pelo

constituinte originário, muito ainda se fala a respeito do tema. A Constituição de 1988, em seu

art. 62 preceitua que o Presidente da República pode editar, em caso de urgência e relevância,

medida provisória, com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional.

A tramitação regular de matéria legislativa pelo Congresso possibilita que a

sociedade participe e influa sobre as deliberações. Já as medidas provisórias – dadas as suas

particularidades – permitiam e ainda permitem a vigência imediata de decisões com força de

lei que afetam profundamente o dia-a-dia, particularmente em matéria econômica.

As medidas provisórias foram concebidas para permitir ao Executivo um

mecanismo de introdução de legislação em situações excepcionais que não pudessem

aguardar a tramitação regular de uma lei. Ademais, “no mundo das urgências, da velocidade

alucinante, da instantaneidade das comunicações”, as MP “configuram um instrumento

normativo ágil de tomada de decisões”. (DAMOUS; DINO, 2005, p. 151).

Todavia, como conceitua Abreu Junior (2002), há um poder quase absoluto do

Chefe do Executivo ao criar de maneira abusiva este instrumento do processo legislativo,

impossibilitando o Legislativo de exercer sua função de legislar.

Numa tentativa de coibir os abusos, a promulgação da Emenda Constitucional

n° 32, de 2001,1 trouxe modificações importantes. Definiu, por exclusão, os limites materiais

para produção de medidas provisórias; proibiu as suas sucessivas reedições; impôs um

engenhoso esquema de prazos à tramitação da MP e elevou a Comissão Mista já prevista na

Resolução n° 1, de 1989-CN2 a dispositivo constitucional.

O problema estaria aparentemente resolvido e o debate das medidas provisórias

aconteceria em primeiro plano em comissão temática, órgão técnico especializado na

discussão de temas pontuais com a sociedade civil. Infelizmente nada disso aconteceu. A

matéria objeto da MP não é apreciada no âmbito das comissões mistas constitucionalmente

designadas para este fim e, com freqüência, as duas Casas do Congresso Nacional tem suas

pautas sobrestadas em razão de medidas provisórias para serem deliberadas. Na prática, o

papel das comissões mistas especiais fica reduzido, na apreciação das MP, apenas para

                                                          
1 Ver Anexo B
2 Ver Anexo A



12

recebimento de emendas. Há, segundo Amaral Júnior (2004), um verdadeiro poder de império

do relator, que profere seu parecer diretamente em Plenário. O que se percebe é o total

desrespeito às normas constitucionais, tanto no que tange ao cumprimento do requisito de

urgência e relevância quanto do debate em órgão especializado.

Dado o grande volume de medidas provisórias ainda sendo editadas, bem como

deficiências no funcionamento das Comissões Mistas destinadas à sua apreciação, não é

surpresa que propostas de emenda à Constituição relativas a essa matéria continuem a ser

formuladas. Merece destaque a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 511, de 2006,3

do Senador Antônio Carlos Magalhães e outros, com vinte e nove propostas apensadas, já

tendo tramitado no Senado Federal e na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da

Câmara dos Deputados, onde nesta última recebeu parecer pela admissibilidade. A PEC –

atualmente aguardando instalação da Comissão Especial – estabelece, dentre outras

modificações, que uma medida provisória somente terá força de lei depois de aprovada sua

admissibilidade pelo Congresso Nacional. Sugere ainda a criação de Comissão Mista

Permanente (conforme PEC n°s 328 e 331, ambas de 20044, e 420, de 20055apensadas), como

foro prévio para exame das medidas, a exemplo da Comissão Mista Permanente de

Orçamento.

Diante do exposto, este estudo tem por objetivo fazer uma análise crítica da

tramitação das medidas provisórias, dando ênfase à viabilidade da sua apreciação inicialmente

por uma única Comissão Mista Permanente, foro em que se avaliará a admissibilidade da

matéria quanto aos aspectos de urgência e relevância, da constitucionalidade e juridicidade e

da adequação financeira e orçamentária, quando for o caso, e o seu mérito. Pretende-se dessa

forma trazer para o âmbito de uma Comissão Mista Permanente do Congresso Nacional, o

debate da matéria junto à sociedade.

A pesquisa tem particular atenção para com a viabilidade de uma Comissão

Mista Permanente, por onde deveriam tramitar as MP editadas após a promulgação da EC n°

32, de 2001. As fontes de informação foram a coleta de dados por documentação indireta,

objeto de pesquisa bibliográfica no Banco de Dados da Rede Virtual de Bibliotecas,

disponibilizado pela Biblioteca da Câmara dos Deputados, bem como o acesso a diversos

sítios na internet.

                                                          
3 Ver Anexo D
4 Ver Anexos F e G
5 Ver Anexo H
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A análise crítica foi realizada com base no referencial teórico apresentado, nos

discursos parlamentares proferidos durante a apreciação de normas relacionadas com a MP,

na EC n° 32, de 2001 e na Resolução n° 1, de 20026, do Congresso Nacional. Para tanto,

estabeleceu-se uma análise comparativa com estrutura semelhante no Poder Legislativo da

Itália. Adicionalmente, foram comparados alguns pontos da PEC n° 511, de 2006, com

destaque para as PEC apensadas de n°s 3237, 328 e 331, de 2004, entre outras, que poderão

contribuir para diminuir o número de medidas provisórias editadas e valorizar sua discussão

no âmbito das Comissões.

O trabalho está desenvolvido em 3 partes. A primeira estuda a origem das

medidas provisórias e faz um breve histórico de suas alterações constitucionais e regimentais.

A segunda parte examina a preponderância do Executivo ao utilizar, entre outros mecanismos,

o instrumento das medidas provisórias. Por fim, a terceira parte analisa o cenário atual das

medidas provisórias e as possíveis alterações decorrentes da aprovação da PEC n° 511, de

2006 e apensadas, dando ênfase à viabilidade de se criar uma Comissão Mista Permanente.

                                                          
6 Ver Anexo C
7 Ver Anexo E
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2 Medidas Provisórias: origem, histórico e evolução

2.1 O Decreto-legge da Constituição italiana de 1947 – origem das MP

A Constituição de 1988 trouxe em seu art. 62 o instituto da medida provisória.

O constituinte originário adotou a medida provisória em substituição ao decreto-lei,

instrumento presente nas constituições brasileiras de 1937 e 1967.

A medida provisória bem como o decreto-lei são mecanismos que permitem a

participação do Chefe do Executivo no processo legislativo. De acordo com Mariotti (1999), o

decreto-legge italiano foi idealizado por Paolo Biscaretti di Ruffia após a Segunda Guerra

Mundial, nos seguintes termos:

[...] Mas existe um último caso, de difusão universal, atinente ao exercício da
faculdade legislativa por parte do Poder Executivo, e é aquele que diz respeito às
múltiplas e variadas eventualidades nas quais o Chefe de Estado, o Governo, ou
outras autoridades executivas menores (especialmente militares) são levadas por
motivos urgentes de necessidade a editar ordenações com força de lei. (...)
Quando tais ordenações de necessidade ou de urgência são postas em vigor pelo
Chefe de Estado com seus decretos – submetidos normalmente a uma
subseqüente aprovação parlamentar – tomam então o nome de ‘decreti-legge’.
Eles são geralmente justificados e admitidos pelos teóricos e pelos práticos do
direito porque, na realidade, muitas vezes é preciso atender à necessidade com
uma prontidão tal que não permite seguir a via legislativa normal, submetendo
previamente o projeto de lei à aprovação das Câmaras.

A função legislativa exercida pelo Executivo apresenta-se em diferentes

modalidades, podendo ser classificada em três tipos. (VERGOTTINI, 2001, p. 194 apud

AMARAL JÚNIOR, 2004, p. 46).

O primeiro refere-se a atos normativos com força de lei baixados diretamente

pelo Governo independentemente de qualquer previsão constitucional, em períodos de crise

das instituições parlamentares e para fazer frente a situações de emergência legislativa.

Baseiam-se no estado de necessidade. Tem-se como exemplo o decreto-lei.

O segundo tipo refere-se às leis delegadas, que necessitam de prévia

autorização do Congresso Nacional mas, infelizmente, foram deixadas de lado pela difusão do

decreto-lei e outros instrumentos que permitiam ao Governo dar respostas prontas e de

maneira mais rápida ante a complexidade da sociedade moderna.

Finalmente o terceiro refere-se aos provimentos governativos – vigentes e

eficazes desde a sua edição – adotados com força de lei sem a necessidade de prévia
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autorização parlamentar. Todavia, assim que esses forem editados, devem ser submetidos ao

Parlamento. Baseiam-se na relação de confiança entre Governo e Parlamento e são utilizados

nos sistemas de governo parlamentarista.

Amaral Júnior (2004) relata ainda que algumas democracias prevêem e

disciplinam o decreto-lei – ou outro instituto correlato – em nível Constitucional. A saber:

Portugal, Espanha, com o seu decreto-ley, e França, com o regulamento autônomo. Vale

ressaltar que apesar de algumas particularidades na forma, os institutos acima são atos

normativos primários. Contudo, é na Itália que se encontra o instrumento mais próximo do

decreto-lei da Constituição brasileira de 1967 e, em especial, da medida provisória da

Constituição de 1988: o provvedimento provvisorio.

Usualmente conhecido como decreto-legge, o provvedimento provvisorio

encontra-se disciplinado no art. 77 da Constituição italiana de 1947, conforme tradução de

Barros (2000, p. 78)8:

Art. 77. O Governo não pode, sem delegação das Câmaras, editar decretos que
tenham valor de lei ordinária. Quando, em casos extraordinários de necessidade
e de urgência, o Governo adota, sob a sua responsabilidade, provimentos
provisórios com força de lei, deve no mesmo dia apresentá-los para a conversão
às Câmaras que, mesmo se dissolvidas, são convocadas para esse propósito e se
reúnem dentro de cinco dias. Os decretos perdem eficácia desde o início, se não
são convertidos em lei dentro de sessenta dias da sua publicação. As Câmaras
podem, todavia, regular por lei as relações jurídicas surgidas com base nos
decretos não convertidos.

Segundo Barros (2000), do dispositivo constitucional acima destacam-se

algumas características: a) são provimentos excepcionais e provisórios, porque dependem de

necessidade e urgência extraordinárias; b) devem ser submetidos ao Parlamento no mesmo dia

em que forem publicados e, mesmo que este esteja dissolvido, será convocado

extraordinariamente dentro do prazo de cinco dias, a fim de apreciá-los; c) suas normas se

aperfeiçoam definitivamente quando convertidas em lei, d) perdem vigor ex tunc se não forem

convertidas em lei em sessenta dias da publicação; e) as relações jurídicas baseadas nos

provimentos não convertidos em lei são nulas desde a origem, mas o Parlamento pode regulá-

las de outra forma por lei; e, f) o Governo adota os provimentos provisórios sob sua

responsabilidade política, de sorte que, se o Parlamento não os converte em lei, manifesta

desconfiança, que pode implicar a queda do Gabinete.

                                                          
8 Texto original: Art. 77 - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione
alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti
perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
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Verifica-se, todavia, que o art. 77 não impôs limites materiais aos decreti-leggi,

o que de certa forma facilitou a maior utilização deste instituto pelos sucessivos governos

italianos. Segundo Amaral Júnior (2004, p. 207), houve na Itália, desde a promulgação da

Constituição de 1947 até abril de 1997, a edição de 1.626 decreti-legge originários, sem

considerar as reiterações.

Em resposta ao uso abusivo de decreti-leggi, o Parlamento italiano aprovou,

em 23 de agosto de 1988, a Legge n° 400, cujo art. 15 veda a edição de decreto-legge nas

seguintes situações: a) conceder delegações legislativas, nos termos do art. 76 da

Constituição; b) dispor sobre matéria constitucional e eleitoral, autorizar a ratificação de

tratados internacionais, aprovar orçamentos e prestação de contas orçamentárias, indicadas no

art. 72, IV da Constituição; c) renovar as disposições de decreto-legge rejeitado pelo

Parlamento; d) repristinar disposições que a corte Constitucional tenha declarado ilegítimas

por vícios substanciais ou de competência; e e) regular as relações jurídicas decorrentes de

decreto-legge não convertidos em lei. (ABREU JUNIOR, 2002 e AMARAL JÚNIOR, 2004).

Mesmo impondo limites materiais à edição de procedimentos provisórios, a

Legge n° 400, de 1988, não conseguiu frear o ímpeto legiferante do Governo italiano. Em

1995, a Corte Constitucional italiana decidiu pela inconstitucionalidade do instrumento de

reedição dos provvedimenti provvisori. A prática italiana ainda registra freqüentes violações

aos limites introduzidos pela Legge n° 400, tanto é que permanecem em discussão diversas

propostas de modificação do art. 77 da Constituição italiana. (ALFONSO CELOTTO, 1997

apud  AMARAL JÚNIOR, 2004). Em 1997, o Parlamento italiano alterou a Constituição,

limitando a edição de MP aos casos de segurança nacional, calamidade pública e normas

financeiras. (CASTRO, 2000 apud ABREU JUNIOR, 2002, p. 24).

Vale ressaltar que o provvedimento provvisorio se adapta ao sistema de

governo parlamentarista, em razão da identidade política – de programa e de ação – existente

entre a maioria parlamentar e o Gabinete. Para um sistema presidencialista, alguns pontos

devem ser observados, como alerta Barros (2000):

[...] No presidencialismo, porque o Executivo não depende dessa identidade com
o Legislativo, tais provimentos não operam satisfatoriamente. Constituem grave
distorção do sistema. A não ser que sofram adaptações, indispensáveis, que são
duas: o aperfeiçoamento formal, que afaste o risco de nulidade dos atos
jurídicos baseados nos provimentos provisórios não convertidos em lei, e a
limitação material, que afaste o risco de provimentos provisórios sobre
matérias com eles incompatíveis.

Com o breve relato a respeito do tema decreto-legge, pode-se constatar que,

mesmo na Itália, onde vigora o sistema parlamentarista, os abusos na edição de medidas
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provisórias também continuam ocorrendo. A criação pela Câmara dos Deputados italiana de

um Comitê Paritário para a legislação é mais um dos mecanismos utilizados para tentar conter

a sanha legiferante do Governo. O tema será comentado mais detalhadamente no item 4.3.

2.2 O artigo 62 da Constituição de 1988 – modelo originário

2.2.1 O cenário político à época da instituição das MP

A Assembléia Nacional Constituinte (ANC) de 1987/88, assim como a de

1946, foi palco de acalorados debates acerca da concessão, ou não, de poderes legislativos ao

Governo. Envolvido por um ideal democrático, o constituinte originário decidiu banir o

decreto-lei do texto constitucional para adotar um instrumento legislativo que considerava

inovador: a medida provisória. As discussões expressavam o pensamento de duas correntes

diametralmente opostas.

A primeira, contrária à idéia de que na nova Carta constasse dispositivo em que

se atribuísse ao Executivo, a faculdade de emitir atos com força de lei. Para esta corrente,

aprovar o art. 62 da Constituição democrática significava recepcionar, com outro nome, a

malfadada figura do decreto-lei, sinônimo do autoritarismo e da ordem ditatorial que se

procurava extinguir.

A outra corrente, entretanto, inspirada no Direito italiano, pretendia com a

introdução da medida provisória assegurar a intervenção imediata do Poder Executivo diante

de situações excepcionais, mas com a deliberação final sob responsabilidade do Congresso

Nacional. Alegavam os adeptos desta corrente que o Poder Legislativo era moroso para

deliberar sobre matérias, acarretando graves conseqüências ema casos de urgência.

O instituto da medida provisória esteve presente tanto no relatório da

Subcomissão do Poder Legislativo como no Relatório da Comissão da Organização de

Poderes e Sistema de Governo, durante os trabalhos da ANC. Vale relembrar que o sistema de

governo que se propunha era o parlamentarista. O texto levado para votação em Plenário era o

seguinte:

Art. 76. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República, por
solicitação do primeiro-ministro, poderá adotar medidas provisórias, com força
de lei, devendo submetê-las de imediato, para conversão, ao Congresso
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Nacional, que, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se
reunir no prazo de cinco dias.
Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se
não forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação,
devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas
decorrentes.

Em Sessão do dia 19 de março de 1988 aconteceu a votação em primeiro turno

no Plenário. Inscreveram-se para falar contra a proposta os Constituintes Adylson Motta

(PDS-RS) e Michel Temer (PMDB-SP); e a favor, os Constituintes Egídio Ferreira Lima

(PMDB-PE) e Nelson Jobim (PMDB-RS).

A título de ilustração, tem-se a seguir parte dos discursos destes constituintes.

A íntegra dos discursos encontra-se no Diário da Assembléia Nacional Constituinte (DANC),

de 19 de março de 1988, páginas 8654 a 8655.

O Deputado Adylson Motta, primeiro inscrito para falar, argumentou:

[...] O que é um decreto-lei? Decreto-lei é um ato com força de lei editado pelo
Presidente da República e homologado pelo Congresso Nacional. Pois bem, Sr.
Presidente, se dou esta definição é para que não paire dúvida de que o texto, que
está sendo proposto, o texto-base, reintroduz na Constituição brasileira a figura
do decreto-lei (...) Para encerrar, quero aqui ler um trecho que talvez desagrade
o PMDB que está inquieto, do Presidente Tancredo Neves: “O decreto, com
força de lei, tem sido o instrumento, por excelência, da atividade legislativa do
Poder Executivo. Ele absorve praticamente todo o trabalho do Legislativo.
Usado e abusado, se constitui hoje na fonte do caos das leis em que se debate o
País, traumatizando os princípios gerais de Direito, violentando a norma jurídica
e infringindo comezinhos princípios de técnica legislativa. A sua supressão pura
e simples seria da maior importância para a disciplina, o aprimoramento e a
consolidação do nosso sistema legal”. [...]

A seguir, o Deputado Egídio Ferreira Lima contra-argumentou:

[...] Isto não é um decreto-lei que imperou durante todas a ditadura. Isto é um
mecanismo indispensável ao funcionamento de um regime democrático. (...) A
medida provisória com força de lei tem 30 dias para ser votada e, se não o for,
estará rejeitada. [...]

O Deputado Michel Temer foi o segundo constituinte a encaminhar contrário a

matéria, e disse:

[...] o que está em pauta é a possibilidade de um Legislativo retomar a sua
função da Constituição de 1946 e legislar amplamente ou ao contrário, se
mantivermos as chamadas medidas provisórias, a incapacitação de um
Legislativo brasileiro legislar na sua plenitude. (...) a medida provisória é um
nome novo que se deu a uma coisa velha [...]

Por fim, o Deputado Nelson Jobim contra argumentou:

[...] Sr. Presidente e Srs. Constituintes, pelo sistema proposto, tomar-se-ão
medidas provisórias em momentos de relevância e urgência, cujo juízo político
compete a esta Casa. (...) Publicada a medida, em 30 dias esta Casa manifestar-
se-à ou não. Se se manifestar contrariamente, não se converterá a medida
provisória em lei. Se não se manifestar dentro de 30 dias, é absolutamente claro:
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“As medidas provisórias perderão sua eficácia, desde a edição, se não forem
convertidas em lei no prazo de 30 dias.” Logo, Srs. Constituintes, não há uma
renúncia, absolutamente, da capacidade legislativa desta Casa. O que há,
realmente e efetivamente, Sr. Presidente, e Srs. Constituintes, é algo que não
podemos controlar, é a circunstância de que situações emergenciais e de extrema
gravidade se ponham e exijam intervenção do Estado de imediato, e esta
intervenção se dará pelo Executivo que, graças a Deus, será um Executivo
parlamentarista. E poderemos, então, dentro de 30 dias, nesta Casa, conhecer e
decidir sobre a validade dessas medidas, que, se não convertidas em lei, serão
nulas, ineficazes todas as situações ocorridas anteriormente. E o juízo político
nos compete. [...]

Após dois turnos de discussão e votação, o dispositivo foi aprovado, passando

a integrar a Constituição de 1988, com a seguinte redação final:

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá
adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato
ao Congresso Nacional, que estando em recesso, será convocado
extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias.
Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se
não forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação,
devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas
decorrentes.

Vale lembrar que o ideal parlamentarista não prosperou. O Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias (ADCT) em seu art. 2° determinou a realização de plebiscito para

definir acerca do sistema e forma de governo a serem adotados pelo Brasil. Em março de

1993, o povo decidiu, por maioria, pela República Presidencialista.

2.2.2 Diferenças entre as medidas provisórias e o decreto-lei de 1969

Dos discursos proferidos pelos constituintes contrários a introdução do tema

medida provisória na nova ordem constitucional, verifica-se uma pequena confusão –

propositada ou não – na definição dos dois institutos: medida provisória e decreto-lei.

Diferentemente do que eles apregoavam, medida provisória não é sinônimo de decreto-lei.

Dessa maneira, algumas considerações a respeito do tema serão necessárias.

Inicialmente, deve-se entender que o decreto-lei a que os constituintes se

referiam era aquele disciplinado na Constituição de 1967 e alterado pela Emenda

Constitucional n° 1, de 1969 e que em seu art. 55 dizia:

Art. 55. O Presidente da República, em casos de urgência ou de interesse
público relevante, e desde que não haja aumento de despesa, poderá expedir
decretos-lei sobre as seguintes matérias:
I – segurança nacional;
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II – finanças públicas, inclusive normas tributárias; e
III – criação de cargos públicos e fixação de vencimentos.
§ 1° Publicado o texto, que terá vigência imediata, o Congresso Nacional o
aprovará ou rejeitará, dentro de  60 (sessenta) dias, não podendo emendá-lo; se,
nesse prazo, não houver deliberação, o texto será tido por aprovado.
§ 2° A rejeição do decreto-lei não implicará a nulidade dos atos praticados
durante a sua vigência.

Como aspectos semelhantes entre os dois institutos, pode-se destacar que tanto

o decreto-lei como a medida provisória: a) constituem atos normativos primários e geral, com

força de lei, e manifestam, segundo Ferreira Filho (2002, p. 240), “a existência de um poder

normativo primário, próprio do Presidente e independente de qualquer delegação”; b)

encontram-se embasados na necessidade de se fornecer ao Governo instrumentos legislativos

mais ágeis do que aqueles existentes no processo ordinário de elaboração de leis, por isso, são

editados, em caso de urgência e de interesse público relevante; c) têm vigência imediata após

a sua publicação, não possuindo, todavia, força derrogatória da lei que, eventualmente, regule

a mesma matéria, apenas suspende-lhe a eficácia; d) tem de ser aprovada pelo Congresso

Nacional, a fim de ingressar, em definitivo, na ordem jurídica. (DAMOUS; DINO, 2005).

Vários doutrinadores se dedicaram a traçar diferenças entre o decreto-

legislativo e a medida provisória. (ABREU JUNIOR, 2002; AMARAL JÚNIOR, 2004;

DAMOUS; DINO, 2005).

Um primeiro ponto de distinção entre os dois atos normativos é o fato de que o

decreto-lei estabelecia para a sua edição, além dos pressupostos de urgência ou interesse

público relevante, o requisito de não aumento de despesa; já para a edição de medida

provisória, não foi imposta esta condição.

Um segundo ponto, verifica-se que a norma que regia o decreto-lei utilizava

alternativamente os pressupostos de urgência ou interesse público relevante, diferentemente

das MP que necessitam cumulativamente dos pressupostos de urgência e relevância para

serem válidas.

Adicionalmente, a Emenda Constitucional n° 1, de 1969, enumerou,

exaustivamente, o conteúdo material do decreto-lei, enquanto a Constituição de 1988 não

estabeleceu no dispositivo original os limites explícitos ao conteúdo material das medidas

provisórias, embora a doutrina entendesse que estes limites seriam os mesmos aplicados para

as leis delegadas, art. 68 da Constituição de 1988. (AMARAL JÚNIOR, 2004, p. 133).

Também o decreto-lei apreciado pelo Congresso não podia ser emendado. De

modo contrário, o art. 62 da nova Carta não impede que à medida provisória sejam

apresentadas emendas.
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Um outro aspecto, é que o decreto-lei devia ser apreciado pelo Congresso

Nacional em sessenta dias da data de seu recebimento. Caso não houvesse deliberação

naquele prazo, seria considerado aprovado o decreto-lei por decurso de prazo. O mesmo não

ocorre com as medidas provisórias. O constituinte se preocupou em inverter o ônus do

decurso de prazo. Assim, as MP necessariamente devem ser aprovadas para serem convertidas

em lei. Aqui ante o silêncio dos congressistas a medida perderia a sua eficácia.

Finalmente, o decreto-lei rejeitado pelo Congresso tinha sua eficácia

desconstituída ex nunc. Assim, eram considerados válidos os atos praticados durante a sua

vigência e deles decorrentes. Distintamente ocorre com as medidas provisórias posteriormente

rejeitadas. Os atos praticados quando da vigência de uma medida provisória rejeitada perdem

a eficácia desde a edição, ou seja ex tunc. Vale lembrar que após a Emenda Constitucional n°

32, de 2001, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a

vigência de uma medida provisória rejeitada conservar-se-ão por ela regidas se não for

editado decreto legislativo pelo Congresso Nacional até sessenta dias após a rejeição ou perda

da eficácia da medida provisória, conforme reza o § 11, do art. 62 da Constituição de 1988.

Este ponto será discutido posteriormente com maior detalhe.

2.2.3 A tramitação originária das MP e um paralelo com o decreto-legge

A Constituição de 1988 elencou em seu art. 59 as sete espécies normativas

primárias que compreendem o processo legislativo, a saber: emenda à Constituição, leis

complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e

resoluções. Com exceção das medidas provisórias, os demais atos normativos presumem a

participação do Poder Legislativo antes de a norma se tornar obrigatória.

A medida provisória, disposta no art. 62 do texto originário da Constituição de

1988, segundo Amaral Júnior (2004, p. 122), é ato normativo primário e provisório, de

iniciativa exclusiva do Presidente da República, possuindo desde a sua edição força, eficácia e

valor de lei. É materialmente lei. Todavia, só será formalmente lei, após a sua aprovação pelo

Congresso Nacional.

O instituto das medidas provisórias foi concebido para permitir,

exclusivamente, ao Chefe do Executivo adotar – em situações de relevância e urgência – atos

normativos, com força de lei. Nesse contexto, a medida provisória inverte o processo
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legislativo e já nasce com tal força, ou seja o seu texto torna-se obrigatório a partir de sua

publicação, antes mesmo da apreciação pelo Poder Legislativo.

No texto constitucional originário, a tramitação de medida provisória era a

seguinte: editada pelo Presidente da República, a medida provisória era submetida de

imediato à apreciação do Congresso Nacional. No caso de o Congresso estar em recesso,

deveria ser convocado para reunir-se extraordinariamente em cinco dias. Aos congressistas

caberia apreciar se os pressupostos de urgência e relevância haviam sido obedecidos, e, em

seguida, aprovar ou rejeitar a medida em trinta dias.

Aprovada a medida provisória sem alterações, o texto era promulgado pelo

Presidente do Congresso Nacional e encaminhado à publicação para a sua conversão em lei.

Caso a matéria fosse aprovada com alterações, surgia o projeto de lei de conversão do

Congresso Nacional que era encaminhado à sanção do Presidente da República. Se, no

entanto, a matéria fosse rejeitada ou não apreciada em trinta dias, a medida provisória

perderia sua eficácia ex tunc e o Congresso Nacional regularia, por meio de decreto

legislativo, as relações jurídicas referentes aos atos praticados durante a sua vigência.

A medida provisória do modelo originário da Constituição de 1988 tem vários

pontos em comum com o decreto-legge  da Constituição italiana de 1947. Fazendo um

paralelo entre os dos institutos, observa-se que: a) ambas não apresentam em seus dispositivos

constitucionais limites materiais expressos; b) possuem pressupostos constitucionais de

urgência (no modelo italiano necessidade e urgência, e no brasileiro urgência e relevância); c)

possuem eficácia ex tunc, devendo o Legislativo regular por meio de legge (no caso italiano)

ou decreto legislativo (no brasileiro) as relações jurídicas decorrentes da sua edição; d) ambas

possuem, após editadas, força de lei, tornando-se formalmente lei após deliberação legislativa;

e) são atos normativos primários e provisórios; e f) em ambos os casos ocorre deliberação

parlamentar bicameral (igual na prática italiana e desigual, na brasileira).

Todavia, há algumas diferenças. O prazo para deliberação a respeito das

matérias é diferenciado, na Itália tem-se um prazo de sessenta dias para apreciar o decreto-

legge, enquanto no Brasil, o prazo é mais curto, trinta dias (note-se que com a EC n° 32, de

2001 este prazo tornou semelhante ao do decreto-legge). Vale lembrar que na Itália, por

adotar um sistema parlamentarista, o decreto-legge chega ao Parlamento com presumido

apoio da maioria parlamentar que sustenta o Governo do dia, enquanto no Brasil, não se pode

ter esta presunção. (AMARAL JÚNIOR, 2004, p. 203)
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2.2.4 A Resolução n° 1, de 1989 - CN e os pressupostos de admissibilidade

Após a promulgação da Constituição, deputados e senadores sentiram a

necessidade de uma norma que regulamentasse a tramitação das medidas provisórias. O

Regimento Comum do Congresso estava desatualizado e, dentre alguns problemas

experimentados, o regulamento não permitia a apresentação de emendas às medidas

provisórias, além de não disciplinar sobre o instituto da reedição. Dessa forma, em 2 de maio

de 1989, foi aprovada a Resolução n° 1, de 1989, do Congresso Nacional.

De acordo com a Resolução, a tramitação da medida provisória deveria ser a

seguinte:

1. Nas 48 horas seguintes à publicação da medida provisória no Diário Oficial

da União (DOU), a Presidência do Congresso Nacional deveria publicá-la, distribuir o seu

texto em avulsos e designar a constituição de uma Comissão Mista para oferecer parecer de

admissibilidade e de mérito.

2. Nos cinco dias que se seguiam à publicação da medida provisória no DOU,

os parlamentares podiam oferecer emendas perante a Comissão Mista. Era vedada a

apresentação de emenda com matéria estranha àquela tratada na medida provisória, sob pena

de ser liminarmente indeferida pelo Presidente da Comissão. Desta decisão cabia recurso,

com o apoio de três membros, ao Plenário. A emenda deveria ser acompanhada de texto

regulando as relações jurídicas decorrentes de sua possível aprovação.

3. A indicação dos membros que iriam compor a Comissão Mista era feita

pelos líderes partidários que tinham um prazo de 12 horas para encaminhar os nomes à

Presidência do Congresso. Caso os líderes não indicassem os membros, o Presidente do

Congresso Nacional deveria fazer a indicação.

4. A Comissão Mista integrada por 7 (sete) deputados e 7 (sete) senadores, e

igual número de suplentes (respeitada a proporcionalidade partidária em cada Casa e

adicionada uma vaga para a minoria, alteração última dada pela Resolução n° 2/00), elegia o

Presidente e o Vice-Presidente. Na ocasião também era designado o relator da matéria.

5. A Comissão tinha um prazo de cinco dias, a partir da publicação da medida

provisória no DOU, para emitir parecer de admissibilidade da medida provisória com relação

aos pressupostos de urgência e relevância. O parecer poderia concluir pela admissibilidade ou

não da medida.
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6. Caso o parecer concluísse pela admissibilidade, era aberto prazo de 24 horas

para apresentação de recursos no sentido de a medida ser apreciada pelo Plenário. Se

houvesse recurso, era convocada uma sessão conjunta, para que no prazo de 24 horas, em

apreciação preliminar, fosse decidida a admissibilidade da matéria. Se não houvesse recurso,

passar-se-ia à discussão do mérito da matéria em Comissão Mista.

7. Se no entanto o parecer fosse pela inadmissibilidade da medida provisória,

era convocada uma sessão conjunta, para que no prazo de 24 horas, em apreciação preliminar

fosse decidida a admissibilidade da matéria.

8. Se em duas sessões conjuntas subseqüentes o Plenário não decidisse sobre a

matéria, seriam considerados como atendidos os pressupostos de urgência e relevância.

9. Inadmitida a MP quanto aos pressupostos constitucionais seria arquivada,

cabendo à Comissão Mista elaborar projeto de decreto legislativo, disciplinando as relações

jurídicas decorrentes da vigência da medida.

10. Admitida a MP, a Comissão Mista deveria emitir parecer em quinze dias, a

partir da sua publicação no DOU com relação aos aspectos constitucionais e de mérito. A

Comissão podia emitir parecer pela aprovação total ou parcial, pela alteração, ou pela rejeição

da MP, bem como das emendas apresentadas ao seu texto. Se o parecer concluísse pela

alteração, a Comissão deveria apresentar projeto de lei de conversão e projeto de decreto

legislativo, para disciplinar as relações jurídicas decorrentes da vigência dos textos

suprimidos ou alterados.

11. Esgotados os prazos da Comissão sem apresentação dos pareceres de

admissibilidade, e de constitucionalidade e mérito, o Presidente do Congresso designaria, no

prazo de 24 horas, relator para proferir parecer em Plenário.

12. Em Plenário, a matéria era submetida a um único turno de discussão e

votação. A discussão da proposição principal, das emendas e sub-emendas era feita em

conjunto.

13. Faltando 5 dias para o término do prazo de 30 dias, a matéria era apreciada

em regime de urgência, sendo a sessão prorrogada, automaticamente, até decisão final.

14. Aprovada a medida provisória sem alteração, o seu texto era promulgado

pelo Presidente do Congresso e enviado em autógrafos ao Presidente da República para

publicação como lei. Caso fosse aprovado o projeto de lei de conversão, o seu texto era

enviado à sanção presidencial.
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15. Esgotado o prazo de trinta dias, sem deliberação final do Congresso

Nacional, a Comissão Mista elaboraria projeto de decreto legislativo, disciplinando as

relações jurídicas decorrentes de sua tramitação.

Ao analisar o processo legislativo das medidas provisórias regulamentado pela

Resolução n° 1, de 2 de maio de 1989, do Congresso Nacional, alguns pontos merecem

destaque.

A própria natureza urgente e relevante das medidas provisórias fez com que o

legislador pensasse num rito mais ágil. Diferentemente dos projetos de lei e outras

proposições que possuem um rito processual mais lento, na apreciação da medida provisória,

a celeridade do processo legislativo era fundamental. Dessa forma, a Resolução n° 1, de 1989,

do Congresso Nacional, determinou a realização de sessão conjunta bicameral para apreciação

da matéria.

O mesmo legislador, todavia, foi prudente ao decidir que inicialmente o texto

passaria por comissão técnica. A análise das medidas com relação à admissibilidade e o

mérito merecia uma avaliação criteriosa, e não apenas um juízo político, visto que o texto

produzia efeitos a partir de sua publicação. Assim, antes de o texto ser apreciado em sessão

conjunta do Congresso seria examinado por uma Comissão Mista, composta de parlamentares

de ambas as Casas. O modelo faz lembrar o utilizado para a apreciação das leis orçamentárias.

Adicionalmente, a Resolução inovou ao estabelecer, no caput do seu art. 5°, um

juízo prévio de constitucionalidade na apreciação das MP. Entretanto, em seu parágrafo 5°

dizia que se, em até duas sessões conjuntas, o Plenário não apreciasse a respeito da

admissibilidade da matéria, seriam considerados como atendidos, por decurso de prazo, os

pressupostos de urgência e relevância da medida provisória. A introdução deste dispositivo

enfraqueceu o poder da Comissão Mista que não se reunia para apreciar os pressupostos

constitucionais.

A reedição de MP foi um outro ponto não abordado pelos congressistas quando

da promulgação da Resolução n° 1, de 1989. O tema será debatido com mais detalhes no

próximo item.
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2.2.5 Antecedentes da promulgação da EC n° 32, de 2001

É consenso na doutrina que, com a aprovação da Resolução n° 1, de 2 de maio

de 1989, o Congresso Nacional perdeu a oportunidade de limitar a reedição das medidas

provisórias e de fazer um controle prévio de constitucionalidade ao apreciar em uma

Comissão Mista os pressupostos de urgência e relevância. Vale lembrar que esse instituto

também era utilizado para o decreto-legge italiano com o nome de reiterações. (AMARAL

JÚNIOR, 2004).

A reedição de medidas provisórias foi tema de debate pela primeira vez quando

o Presidente Sarney, em fevereiro de 1989, reeditou a MP n° 29, que tratava da organização

da Presidência da República. O Presidente do Congresso Nacional, Senador Nelson Carneiro,

nomeou uma Comissão Mista para elaborar parecer acerca da constitucionalidade da reedição

de MP. O Parecer n° 1, de 1989, cujo relator era o Deputado Nelson Jobim, opinou pela

constitucionalidade da reedição de medida provisória que tivesse perdido a eficácia.

Na mesma ocasião o Senador Fernando Henrique Cardoso apresentou projeto

de resolução para regulamentar a tramitação das medidas provisórias, projeto este que deu

origem a Resolução n° 1, de 1989. O projeto entre outros dispositivos proibia a reedição de

medidas provisórias. O relator Nelson Jobim ofereceu parecer contrário a este dispositivo.

Posteriormente, quando da votação em Plenário do projeto de resolução que deu origem a

Resolução n° 1, de 1989, os parlamentares decidiram por suprimir o artigo que vedava a

reedição.

A questão da reedição de medidas provisórias rejeitadas, bem como a das

medidas que perderam a eficácia por decurso do prazo de trinta dias, só foi resolvido pelo

Supremo Tribunal Federal (STF), ao aprovar o parecer do Ministro Celso de Mello no

julgamento de liminar, em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). A ADI 293-7/DF

aprovada, foi ajuizada para impugnar dispositivos da MP n° 190, de 1990, substancialmente

idêntica à MP n° 185, do mesmo ano. Assim, o STF admitia a reprodução, ou reedição, de

medida provisória que, não tendo sido convertida em lei no prazo de 30 dias, não fora

expressamente rejeitada pelo Legislativo. Somente as medidas provisórias expressamente

rejeitadas é que perdiam a eficácia, não podendo ser reeditadas.

Após essa decisão do STF, abriu-se a porta para o Executivo utilizar-se deste

instrumento excepcional de forma permanente, apropriando-se da função precípua do

Legislativo. As medidas provisórias eram muitas vezes reeditadas com alterações substanciais
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em seu texto, conhecidos popularmente como penduricalhos. Todavia, apenas em 1997 é que

se firmou jurisprudência de que a reedição de uma medida provisória, na verdade constitui

uma nova medida, pois a medida não convertida em lei perdia a eficácia. (ABREU JUNIOR,

2002).

Com efeito, até a introdução da Emenda Constitucional n° 32, de 2001, entre

edições e reedições, já haviam sido publicadas mais de seis mil medidas provisórias. De 5 de

outubro de 1988 até a edição da referida Emenda Constitucional, em 11 de setembro de 2001,

foram editadas 619 medidas provisórias originárias e reeditadas 5.491 medidas, segundo

levantamento de dados feito no sítio da Presidência da República na internet.

Adicionalmente, na edição de diversas medidas provisórias, as premissas de

urgência e relevância claramente não foram respeitadas.

Ressalta Valle (2004, p. 36) que com base no poder discricionário do

Presidente da República, foram consideradas urgente e relevante matérias como: inscrever o

nome de Tiradentes e Deodoro da Fonseca no livro dos Heróis da Pátria (MP n° 105, de

1989); disponibilizar um automóvel para o Vice-Presidente da República (MP n° 179, de

1990); tarifa de embarque internacional (MP n°s 1.792, de 1998 e 1.903-7, de 1999); e

autenticação de cópia reprográfica (MP n° 1.360, de 1996 e 46 outras entre edições e

reedições).

Esse descaso com relação aos requisitos constitucionais é em grande parte

culpa do próprio legislador. Como dito anteriormente, com a aprovação da Resolução n° 1, de

1989, perdeu-se a chance de efetuar um controle prévio dos pressupostos de urgência e

relevância.

Sendo assim, a anuência tácita, por decurso de prazo, sobre os requisitos

constitucionais tornou-se prática legislativa. As comissões mistas não se reuniam e,

conseqüentemente, não havia deliberação no prazo legal acerca dos pressupostos de

relevância e urgência a que se refere o art. 62 da Constituição.

Como assinala Valle (2004, p. 35), a aprovação tácita pelo Congresso desafiou

inúmeras ações judiciais. (ADI 1.717/DF, ADI 1.753-1/DF, ADI 1.849-0/DF). A Corte

Suprema, todavia, proferiu sentença afirmando que, em observância ao principio da

independência entre os poderes, o controle prévio do Legislativo é estritamente uma decisão

política e subjetiva.

Também os limites materiais à edição as MP – considerados pelos constituintes

como implícitos e dispersos por todo o texto da Constituição – não eram observados. Para

Damous e Dino (2005, p. 152), as medidas provisórias podem viver em harmonia com a
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democracia, contudo devem ser usadas com parcimônia e é imperioso que se observem os

limites à sua abrangência material.

Amaral Júnior (2004, p. 152) descreve as matérias que por sua natureza a

Constituição de 1988 considera serem típicas de medida provisória, a saber: a) instituição de

impostos extraordinários de guerra, disposto no inciso II do art. 154 da CF/88; e b) abertura

de crédito extraordinário, disposto no § 3° do art. 167 da CF/88.

Da mesma maneira, o autor enumera os temas em que não caberia edição de

medidas provisórias. Inicialmente, comenta que a doutrina entende que os mesmos limites

materiais observados quando da edição das leis delegadas devem ser utilizados para a medida

provisória. (AMARAL, 2004, p. 133). A seguir, descreve estes limites que estão dispostos no

art. 68 da CF/88, quais sejam: a) atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, bem

como os de competência privativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; b) a

matéria reservada à lei complementar; c) a legislação sobre organização do Poder Judiciário e

do Ministério Público, a carreira e a garantia dos seus membros; d) a legislação sobre

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

planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Acrescenta ainda o autor que, a Presidência da República firmou no Decreto n°

2.954, de 1999 o seguinte entendimento: matérias cuja urgência possa ser atendida pelo art. 64

da CF/88, não devem ser objeto de medidas provisórias. Registra que apesar de ter sido

implantada essa norma, não se extrai com clareza do dispositivo aludido um parâmetro

objetivo para verificação da ocorrência ou não do pressuposto constitucional da urgência para

o fim de edição de medida provisória.

Apesar de ser ponto pacífico na doutrina, Amaral Júnior (2004, p. 133-152)

comenta que infelizmente a prática institucional não tem observado os limites materiais para

adoção de medidas provisórias. Em seguida, enumera várias MP editadas até antes da

promulgação da EC n° 32, de 2001, por diferentes chefes do Executivo, desrespeitando esse

preceito. Dessa forma o Direito brasileiro possui diversos diplomas “legais” oriundos de MP.

A título de ilustração, tem-se a MP n° 913, de 1995, relativa a direitos individuais, e que foi

convertida na Lei n° 9.008, de 1995; a MP n° 910, de 1995, relativa a matéria tributária, e que

foi convertida na Lei n° 9.002, de 1995; e a MP n° 10, de 1988, relativa a matéria penal, e que

foi convertida na Lei n° 7.679, de 1988, e vigeu até 1998.

Como reflexo desse comportamento, o Poder Legislativo recebeu inúmeras

críticas por parte da sociedade civil em relação a não apreciação de medidas provisórias. A

falta de quorum nas reuniões da Comissão Mista, a anuência tácita em relação aos
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pressupostos de relevância e urgência, a aprovação de medidas contrárias a certos limites

materiais e a demora na realização de sessão conjunta para votação da matéria, de uma certa

forma, repercutiram como desinteresse do Parlamento em ver diminuída a produção de MP

pelo Executivo.

Ferreira Filho (2002, p. 238), argumenta que a multiplicação de medidas

provisórias reeditadas, ou como diz o autor, convalidadas, passando anos até que se ultime

uma votação pelo Congresso causa uma extrema insegurança jurídica.

Diante desse quadro, o Congresso Nacional começou a reagir. Como bem

lembra Resende (2003), a partir de 1994 o legislador passou a limitar expressamente o campo

das medidas provisórias. Dessa forma, por meio da ECR n° 1, de 1994, acrescentou

dispositivo ao ADCT, vedando a regulação do Fundo Social de Emergência por meio de

medida provisória. Em 1995, a EC n° 5 deu nova redação ao § 2° do art. 25 da CF/88,

vedando a edição de medida provisória para a regulamentação da exploração ou concessão de

gás canalizado. As Emendas n°s 6 e 7, ambas de 1995, incluíam no texto constitucional o

artigo 246, in verbis: “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”.

Já a EC n° 8, também de 1995, veda a adoção de MP para regulamentar o

disposto no inciso XI do art. 21 da Constituição Federal, ou seja, somente à União é possível

legislar sobre a exploração, direta ou mediante autorização, concessão ou permissão dos

serviços de telecomunicações, cabendo à lei dispor sobre a organização de seus serviços, a

criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. E, em novembro de 1995, foi

promulgada a EC n° 9 que vedou a edição de MP na regulamentação da matéria prevista nos

incisos I a IV e dos §§ 1° e 2° do art. 177 da Constituição Federal, os quais dispõem sobre

monopólio da União no que se refere ao petróleo, ao gás natural, bem como outros

hidrocarbonetos fluidos.

A introdução desses limites materiais na Constituição, todavia não foi

suficiente. Ainda assim as medidas continuavam a ser editadas. Em 16 de fevereiro de 1995, o

então Senador Esperidião Amin e outros apresentaram proposta de emenda à Constituição, a

PEC n° 1, de 1995, para alterar as regras da medida provisória, de modo a tentar coibir o seu

uso abusivo. Todavia, somente em 11 de setembro de 2001, após duas votações em dois

turnos, em ambas as Casas, foi promulgada a Emenda Constitucional n° 32, de 2001.
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2.3 A Emenda Constitucional n° 32, de 2001 e o novo artigo 62 da CF

2.3.1 Alterações na tramitação das MP

A PEC n° 1, de 1995, após dois anos de discussões e respeitados os trâmites

constitucionais e regimentais, foi aprovada no dia 14 de maio de 1997, no Senado Federal. No

dia seguinte a matéria foi encaminhada à Câmara dos Deputados, onde recebeu o número 472,

de 1997. Em 19 de maio de 1999, a proposta foi aprovada em primeiro turno. Todavia a

matéria sofreu alterações. Em 26 de maio do mesmo ano a PEC n° 472, de 1997 foi aprovada

em segundo turno e encaminhada novamente ao Senado Federal, em 1° de junho de 1999. Em

7 de dezembro do mesmo ano, o Senado devolve a proposta com alterações à Câmara dos

Deputados. Os deputados retomam a discussão da matéria em 30 de maio de 2000, entretanto

apenas em 11 de setembro de 2001 as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal

promulgaram a Emenda Constitucional n° 32, de 2001.

A Emenda Constitucional que altera os artigos 48, 57, 61, 62, 64, 66, 84, 88 e

246 da Constituição estabelece, entre outras mudanças, novas regras para a edição e

apreciação das medidas provisórias. O art. 62, que possuía apenas parágrafo único, passa a ter

12 parágrafos. Dentre as alterações ao texto constitucional originário – visando restringir a

edição de MP por parte do Poder Executivo – alguns pontos merecem destaque.

O primeiro diz respeito ao estabelecimento de limites materiais expressos para

edição de medidas provisórias. Apesar de a doutrina majoritária entender que estes limites

estavam implícitos no texto anterior, o legislador enunciou no § 1° do art. 62 que estava

vedada a edição de medidas provisórias sobre: a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos,

partidos políticos e direito eleitoral; b) direito penal, processual penal e processual civil; c)

organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus

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

suplementares, ressalvado os créditos extraordinários; e) matéria que vise a detenção ou

seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro; f) matéria

reservada a lei complementar; g) matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo

Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

Conforme relatam Ferreira Filho (2002) e Amaral Júnior (2004), a matéria

vedada à medida provisória coincide com aquela proibida à lei delegada. Alertam, porém, que



31

esta coincidência não é absoluta, visto que há proibições afetas apenas a medida provisória,

como o seqüestro de bens. Outras, porém, só cabem a lei delegada, como por exemplo matéria

relativa a direitos individuais, conforme art. 68, § 1°, II, da CF/88.

O segundo ponto refere-se ao instituto da reedição. A EC n° 32, de 2001 – em

seu art. 62, § 10 – expressamente proibiu que medida provisória rejeitada, ou que tenha

perdido sua eficácia, fosse reeditada. Embora prática usual até antes da promulgação da

Emenda em análise, e ratificada pelo STF, como comentado anteriormente, muitos

doutrinadores entendiam que as medidas provisórias não poderiam ser renovadas, pois se

decorrido o prazo de trinta dias, ela caducaria, sendo desfeitos ex tunc seus efeitos, salvo se o

Congresso dispusesse de maneira contrária. (FERREIRA FILHO, 2002). Com a reedição

passou-se a ter quase que uma “legislação online”, na visão do Ministro Gilmar Mendes.

(AMARAL JÚNIOR, 2004, p. 13). Assim, no novo texto constitucional, esta pratica foi

abolida.

Um terceiro ponto que merece destaque refere-se aos prazos de conversão em

lei das medidas provisórias. Amaral Júnior (2004) comenta que a Emenda Constitucional em

seu texto impôs um engenhoso esquema de prazos à tramitação da medida provisória. No

novo texto, as medidas provisórias têm eficácia inicial de sessenta dias, semelhantemente ao

prazo dos decreti-legge do modelo italiano. Contudo este prazo pode ser prorrogado, uma

única vez, por igual período, caso o Congresso Nacional não tenha ultimado, nas duas Casas,

a apreciação da matéria (art. 62, § 7° da CF/88). O texto originário oferecia um prazo mais

curto para a apreciação da matéria, trinta dias, o que ensejava constante perda de eficácia (ou,

como se diz no direito italiano, decadência) da MP, levando às sucessivas reedições.

Entretanto, comenta Valle (2004, p. 51) que o novo texto constitucional não

limita a eficácia da MP ao período máximo de 120 dias. Explica a autora que no período de

recesso a contagem deste prazo é suspensa, conforme preceitua o § 4°, do art. 62. Entenda-se

por recesso parlamentar os períodos entre 18 de julho e 31 de julho, e entre 23 de dezembro e

1° de fevereiro, perfazendo 55 dias de recesso, conforme redação dada pela EC n° 50, de

2006. Acrescenta, ainda que os §§ 3° e 11 concedem “efeitos eternos” as medidas que forem

rejeitadas ou que tenham perdido a eficácia, caso no prazo decadencial de sessenta dias o

Congresso Nacional não edite decreto-legislativo para disciplinar as relações jurídicas da sua

edição. Nessa situação, os efeitos decorrentes da edição da MP não se desconstituem. Para

Valle (2004), o texto disposto no § 11 mitigou o efeito ex tunc. Todavia, Ferreira Filho (2002,

p. 242) comenta que com a introdução deste dispositivo parece ocorrer “uma presunção a

favor da permanência do regime aplicado às relações jurídicas decorrentes da edição da
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medida.” De certa forma, a introdução deste parágrafo tende a diminuir a insegurança jurídica

causada pela rejeição ou não deliberação da matéria.

O texto do art. 62, § 12 da CF– que se refere ao projeto de lei de conversão

(PLV) – também possibilitou mais uma dilação de prazo para a vigência das medidas

provisórias. O PLV depende de sanção ou veto do Presidente da República. Nos termos do

art. 66 da Constituição Federal, o Chefe do Executivo tem 15 dias úteis, contados do

recebimento do projeto, para sancioná-lo ou vetá-lo. Assim, enquanto o Presidente da

República não se manifestar, o texto original da MP continuará produzindo efeitos.

Ainda acerca dos prazos, Valle (2004, p. 52) comenta que o art. 2°, da EC n°

32 disciplinou a vigência das medidas provisórias editadas sob a égide do art. 62 primitivo.

Dessa forma, as medidas publicadas com data anterior a 11 de setembro de 2001 continuarão

em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação

definitiva do Congresso Nacional. Em dezembro de 2007, segundo dados da Subsecretaria de

Apoio às Comissões Mistas do Senado Federal, coletados do sítio do Senado Federal, 52

medidas provisória continuavam em tramitação no Congresso Nacional. Ressalte-se que essas

medidas quando apreciadas o serão em sessão conjunta do Congresso Nacional, conforme

dispõem o art. 20 da Resolução n° 1, de 2002.

O quarto ponto que trouxe inovação ao art. 62 diz respeito à urgência e ao

sobrestamento de pauta. O novo texto constitucional inovou ao introduzir o § 6° que diz que

se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados da sua publicação, entrará

em regime de urgência, subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional,

ficando sobrestadas as demais deliberações legislativas até que se ultime a votação da medida.

É a urgência constitucional própria das medidas provisórias.

Dessa forma, o Congresso Nacional tem 45 dias para deliberar sobre a matéria,

contados da sua publicação, se não o fizer, a MP entrará em regime de urgência. Repita-se, só

após transcorridos 45 dias é que a MP tramita em regime de urgência. Segundo Valle (2004),

o regime de urgência significa a primazia na deliberação de uma matéria sobre as demais.

Ressalte-se que o prazo de 45 dias é em conjunto para Câmara dos Deputados e Senado

Federal. O legislador entendeu que a medida tramitaria 14 dias pela Comissão Mista; 14, na

Câmara do Deputados; 14, no Senado Federal; e caso recebe-se emendas, haveria mais 3 dias

para que a Câmara dos Deputados, como casa iniciadora deliberasse, perfazendo os 45 dias

sem a necessidade de entrar em regime de urgência. Se, todavia, o Congresso não deliberasse

sobre a matéria neste prazo, entraria a MP em regime de urgência, e os trabalhos da Casa onde

a medida estivesse tramitando ficariam suspensos, até que se ultimasse a deliberação da
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matéria. Note-se que ocorreria o sobrestamento ou trancamento de pauta apenas na Casa em

que a matéria estivesse sendo apreciada.

Observa-se no entanto que, se a Câmara dos Deputados não deliberar a respeito

da MP em 45 dias, ocorre o sobrestamento da sua pauta. Essa regra foi instituída a fim de

evitar que as medidas provisórias ficassem sem ser apreciadas por tempo indeterminado. Caso

a matéria seja aprovada na Câmara, é encaminhada para o Senado Federal, já sobrestando a

pauta de suas deliberações.

Vale lembrar que, diferentemente do texto original, em que a MP era apreciada

em Sessão Conjunta do Congresso Nacional, no novo modelo isso não ocorre. A apreciação

da medida provisória, em tese, inicia-se pela Comissão Mista do Congresso Nacional, que

emitirá parecer sobre os pressupostos constitucionais; a admissibilidade com relação à

constitucionalidade e a juridicidade, e com relação adequação financeira e orçamentária, se

for o caso; e o mérito. Em seguida a MP é apreciada pela Câmara dos Deputados e, se

aprovada, a matéria é encaminhada para o Senado Federal.

O sobrestamento da pauta deveria ser um recurso excepcional. Todavia, o que

se observa, é que freqüentemente a pauta de ambas as Casas do Congresso Nacional fica

sobrestada em virtude de medidas provisórias não apreciadas. Segundo dados da Secretaria

Geral da Mesa (SGM) da Câmara dos Deputados, em 61% das sessões legislativas que

ocorreram no ano de 2007, incluindo sessões ordinárias e extraordinárias, a pauta da Câmara

esteve trancada, como vulgarmente se denomina o sobrestamento de matérias. O mesmo

ocorreu em anos anteriores. Em 2003, por exemplo, em 46% do período legislativo a Câmara

dos Deputados teve sua pauta trancada; em 2004, 71%; em 2005, 76%; e em 2006, 66%. Já no

Senado Federal, de acordo com informações da SGM, no ano de 2007, a pauta esteve

sobrestada em mais de 75% das sessões. Parece que este instrumento, criado para dar

celeridade na votação das MP, se tornou mecanismo de penalização dos trabalhos de ambas as

Casas do Congresso Nacional. A impressão que se tem é que o Legislativo está preso a uma

agenda definida pelo Executivo.

O próprio Executivo, em muitas situações, também é refém do sobrestamento.

Em resposta a ADI 293-7/DF, o Ministro Celso de Mello entende que o Presidente da

República não tem o poder de retirar de tramitação uma MP antes de sua apreciação pelo

Congresso Nacional. A saída ultimamente adotada pelo Chefe do Executivo, para ver a pauta

destrancada e acelerar a apreciação de outra matéria mais “urgente e relevante”, é utilizar-se

do mecanismo da revogação de uma medida provisória por outra medida.
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Importa destacar que a jurisprudência do STF há tempos admite que uma

medida provisória seja revogada por outra, a exemplo tem-se a ADI 221-MC/DF, de 1993; a

ADI 1.204-MC/DF, de 1995; a ADI 1.659-MC/DF, de 1998 e a ADI 2.984-MC/DF, de 2003.

(DAMOUS; DINO, 2005).

Recentemente, quando da deliberação a respeito da PEC da CPMF pelo

Congresso Nacional, ocorreu a utilização deste mecanismo para destrancar a pauta de

votação. Na Sessão Legislativa passada, mais precisamente, em 28 de setembro de 2007, foi

editada pelo Presidente da República a MP n° 380, de 2007, que “institui o Regime de

Tributação Unificada (RTU), na importação, por via terrestre, de mercadorias procedentes do

Paraguai”. Paralelamente, iniciou-se o debate a respeito da PEC n° 50, de 2007, que

prorrogava até 31 de dezembro de 2011 a CPMF e a DRU. A medida provisória estava

trancando a pauta, levando o Presidente da República a se ver obrigado a editar, em 18 de

setembro de 2007, a MP n° 391, de 2007, que revogava a MP n° 380, de 2007.

Posteriormente, em 25 de setembro de 2007, o Presidente da República, enviou à Câmara dos

Deputados, em regime de urgência constitucional, o PL n° 2.105, de 2007, com o mesmo teor

da MP revogada. A MP revogadora foi aprovada, promulgada pelo Presidente do Senado

Federal e convertida na Lei n° 11.580, de 2007.

Estudando melhor o mecanismo, observa-se que a MP revogada, na realidade é

revogada sob “efeito suspensivo”, ou seja, depende da conversão em lei da MP revogadora.

Se o Congresso aprovar a MP revogadora, implica a rejeição tácita da MP revogada, devendo

ser editado decreto legislativo, conforme prescreve o § 3°, do art. 62, da CF/88. Todavia, se a

MP revogadora for rejeitada ou perder a eficácia, por decurso de prazo, a MP anterior volta a

ter vigência e ser eficaz, devendo ser apreciada no prazo constitucional remanescente,

contando-se o período de tempo já transcorrido até a edição da MP revogadora. (DAMOUS;

DINO, 2005, p. 136-141).

Outro aspecto interessante, é a “constitucionalização” da Comissão Mista.

(AMARAL JÚNIOR, 2005b). O legislador acreditava que, com a obrigatoriedade

constitucional de tramitação das MP por Comissão Mista, o juízo prévio dos pressupostos de

urgência e relevância seria apreciado. O debate das medidas provisórias aconteceria

primeiramente em comissão temática, órgão técnico especializado na discussão de temas

pontuais com a sociedade civil. Todavia nada disso aconteceu. O que se percebe é o total

desrespeito às normas constitucionais, tanto no que tange ao cumprimento do requisito de

urgência e relevância quanto do debate em órgão especializado. O tema será abordado em

maior detalhe no próximo item.
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2.3.2 A Comissão Mista e seu status constitucional

De todos os aspectos relativos às medidas provisórias, é particularmente o da

sua apreciação por Comissão Mista do Congresso Nacional que tem sido objeto de

significativa legislação complementar. O texto primitivo do art. 62 da CF não contemplava o

tema, e a matéria era afeta apenas à legislação infraconstitucional. Primeiramente, por

intermédio do art. 2o e seguintes da Resolução no 1, de 2 de maio de 1989, do Congresso

Nacional. Após a promulgação da Emenda Constitucional no 32, de 2001, esse órgão passou a

ser disciplinado pelo § 9o, do art. 62 da CF, e posteriormente, pelo art. 5o da Resolução no 1,

de 8 de maio de 2002, também do Congresso Nacional.

O novo texto constitucional trouxe, como visto anteriormente, alterações

procedimentais na apreciação da MP. Anteriormente a matéria era discutida em sessão

conjunta do Congresso Nacional. Entretanto, como bem lembra o ilustre Deputado Arnaldo

Madeira, em Audiência Pública realizada, em 19 de abril de 2007, na Comissão de

Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, as sessões conjuntas não aconteciam e

raramente as MP eram apreciadas, fortalecendo o instrumento da reedição. O legislador optou,

então, por deliberar a matéria, separadamente, em cada Casa, iniciando-se pela Câmara dos

Deputados, em consonância com o rito utilizado para outras proposições. Todavia, como a

matéria tem caráter urgente e relevante, os seus pressupostos constitucionais deveriam se

analisados previamente por uma Comissão Mista. Seria o único momento em que as duas

Casas, como Congresso Nacional, debateriam a matéria. Os §§ 5o e 9°, do art. 62 da CF,

reforçam essa intenção.

A idéia do constituinte derivado, ao elevar a status constitucional a Comissão

Mista, era, repita-se, obrigar que os Congressistas emitissem um juízo prévio a respeito dos

pressupostos constitucionais de urgência e relevância. No entanto, o que seriam esses

pressupostos? De acordo com Clève (1999), "os pressupostos para a edição de MP funcionam

tanto como fontes legitimadoras da atuação normativa excepcional do Presidente da

República, quanto como mecanismos deflagradores de sua competência legislativa

extraordinária." O autor classifica os pressupostos em duas categorias: formal e material. Com

relação ao aspecto formal, as MP podem ser editadas, única e exclusivamente, pelo Presidente

da República, devendo ser submetidas de imediato ao Congresso Nacional, e devem obedecer

aos limites materiais estipulados pela Constituição. Todavia, com relação aos requisitos

materiais, alerta o autor que, apesar de motivadores de sua edição, são critérios subjetivos de
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que o Chefe do Executivo lança mão para editar a MP. Há por parte do Presidente da

República, portanto, um poder discricionário, dentro de limites da própria Administração

Pública, para decidir o que seja uma situação relevante e urgente.

Resende (2003) de uma maneira didática serviu-se dos princípios do direito

administrativo, como o da finalidade da Administração e o da moralidade administrativa, para

explicar os dois pressupostos. Dessa forma, relevante é aquilo que comporta apenas os

interesses da sociedade, ou seja, está voltado para o interesse público, caracterizando-se como

uma relevância extraordinária, excepcional. Por outro lado, urgente é uma situação fática a ser

regulada e que enseja resultado imprevisível, demonstrando um estado de necessidade

legislativa, onde não se pode esperar pelo rito legislativo ordinário, pois a não providência

imediata pode resultar em prejuízos de ordem administrativa, econômica, social ou de

segurança pública.

Interessante lembrar a descrição de Alessandro Pizzorusso (2001) apud Amaral

Júnior (2004, p. 75) a respeito dos pressupostos constitucionais do decreto-legge, que

poderiam muito bem se aplicar a medida provisória:

[...] a noção de necessidade e de urgência, dilatou-se até o ponto de se
transformar este pressuposto em uma simples valoração de oportunidade
política e o emprego do decreto-legge se estendeu a casos nos quais a urgência
não deriva de razões objetivas, mas somente do intento de realizar um certo
projeto de reforma legislativa mais rapidamente de quanto seria possível pelas
vias ordinárias. (grifo nosso)

Os dispositivos constitucionais a respeito do tema são claros:

Art. 62. ....................................................................................................................

§ 5° A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o
mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento
de seus pressupostos constitucionais.
.................................................................................................................................
§ 9o Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas
provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão
separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

Valle (2004, p. 54) ressalta a importância do parecer prévio emitido pela

Comissão Mista.

O parecer prévio da Comissão assume condição de instrumento indispensável
para regularizar o processo legislativo porque proporciona a discussão da
matéria, uniformidade de votação e celeridade na apreciação das medidas
provisórias. Nesse sentido, qualquer norma infraconstitucional cujo teor afaste
ou frustre os trabalhos da Comissão transgride texto literal da Constituição
Federal e não deve permanecer no ordenamento jurídico, pois eivada de
inconstitucionalidade.
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Amaral Júnior (2005b) também comenta que a elevação do órgão para o texto

constitucional trouxe uma importante novidade. “No modelo anterior, a não designação ou

falta de reunião da Comissão Mista implicava mera irregularidade interna corporis, isto é, a

ser resolvida – politicamente – na intimidade do Congresso Nacional.” No novo modelo,

entretanto, a Comissão Mista é “imperativo constitucional cuja não observância configura

inconstitucionalidade formal.”

A Comissão Mista é que deverá emitir parecer, e para tanto terá que deliberar

sobre a matéria em reunião. A simples apresentação do parecer do relator à Comissão Mista,

ou a sua leitura perante aquele colegiado ou o Plenário, não configura a existência de um

documento formal deliberado pela Comissão. O que ocorre é uma delegação ao relator – ao

arrepio das normas constitucionais – para proferir em nome da Comissão Mista um parecer.

Na prática, o papel das Comissões Mistas fica bastante reduzido na apreciação

de medida provisória. Alerta Amaral Júnior (2004, p. 247) que a “apreciação das MPs ocorre

diretamente nos Plenários das Casas do Congresso Nacional. Há mais: com o esvaziamento da

Comissão Mista, instaura-se um verdadeiro ‘império’ do relator, que detém amplo domínio do

texto a ser votado.”

De acordo com informações da Subsecretaria de Apoio às Comissões Mistas

do Senado Federal, após a instalação “formal” das Comissões Mistas, com a indicação dos

membros, do Presidente e Vice-Presidente (ressalte-se que não há reunião para ratificar os

nomes do Presidente e do vice), e do relator e do relator revisor, a maioria das Comissões não

se reúne por falta de quorum. Na Sessão Legislativa passada nenhuma Comissão se reuniu.

Observe-se que temas importantes como o do Programa de Aceleração do Crescimento

(PAC), dentre outros, foram objeto de MP e nem mesmo assim a Comissão deliberou sobre a

matéria.

Após a promulgação da EC no 32, de 2001, apenas as Comissões Mistas

referentes as MP de nos 182, 207 e 232, todas de 2004, se reuniram, todavia nenhuma delas

aprovou um parecer em Comissão. A MP no 182 que “dispõe sobre o salário mínimo a partir

de 1o de maio de 2004” teve o parecer do relator, Deputado Rodrigo Maia, apresentado na

Comissão, em 13 de maio de 2004, porém o mesmo não foi apreciado pela composição da

Comissão Mista especial.

Paralelamente, a não-deliberação das MP por Comissão Mista acarreta danos

ao processo legislativo e desordem no ordenamento jurídico. Segundo levantamento de dados

no sítio da Presidência da República, após a EC no 32, de 2001, das 25 medidas provisórias



38

rejeitadas, 8 delas foram aprovadas na Câmara dos Deputados e rejeitadas no Senado Federal

por não cumprirem os pressupostos de admissibilidade.

Cria-se aqui, conforme comenta Valle (2004, p. 70), uma postergação

desnecessária da vigência da MP que, se tivesse os seus pressupostos constitucionais

discutidos previamente em Comissão Mista, não causaria tanto transtorno no mundo jurídico.

Para ilustrar o tema, será estudada a tramitação da MP no 377, de 2007 que criava a Secretaria

de Planejamento de Longo Prazo da Presidência da República. Em 18 de junho de 2007, o

Presidente da República editou a MP em estudo, publicada no DOU no dia seguinte e

encaminhada ao Congresso Nacional acompanhada da exposição de motivos. Foram

oferecidas 21 emendas à MP. Em 30 de agosto de 2007, foi proferido o parecer em Plenário

pelo relator, Deputado Pedro Chaves, em substituição à Comissão Mista, que concluiu pelo

atendimento aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência; pela

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela adequação financeira e

orçamentária; pela admissibilidade das Emendas de nos 1 a 8, 10 e 11; pela inadmissibilidade

das Emendas de nos 9 e 12 a 21; e, no mérito, pela aprovação da MP, na forma do Projeto de

Lei de Conversão apresentado (PLV no 27, de 2007), e pela rejeição das Emendas de nos 1 a

21. Em 05 de setembro, foi aprovado o PLV no 27, de 2007, com alterações, e remetido em 12

de setembro ao Senado Federal. Em 26 de setembro, contudo, o Senado Federal rejeitou a

matéria por não atender os pressupostos de urgência e relevância. Assim, após quase 4 meses

de vigência da MP no 377, de 2007, a matéria foi rejeitada. Ratificando o acima exposto, se os

deputados e senadores tivessem cumprido o que preceitua o § 9o do art. 62 da CF/88, essa

situação poderia ter sido evitada com a apreciação sumária  e terminativa da medida

provisória pela Comissão Mista.

Outras medidas provisórias – que desde sua edição eram flagrantemente

inconstitucionais – produziram efeitos durante três meses, antes de a Câmara dos Deputados

as rejeitarem por desrespeitarem os limites materiais elencados no novo art. 62, § 6o da CF. A

título de exemplo, tem-se a MP no 28, de 2002, rejeitada por inconstitucionalidade material, e

que produziu efeitos durante três meses a partir de sua edição. E como bem lembra Valle

(2004, p. 70), essa medida provisória foi rejeitada unanimemente na Câmara dos Deputados

por se tratar de Processo Penal, matéria vedada constitucionalmente. Não obstante, a MP

criou um regime disciplinar diferenciado para os presos e agravou a pena cumprida em

solitária. Situações como essa poderiam ser evitadas com a apreciação terminativa da MP pela

Comissão Mista.



39

Vale ressaltar ainda a importância da Comissão Mista como órgão competente

para elaborar o Projeto de Decreto Legislativo, que visa regular as relações jurídicas

decorrentes da rejeição ou perda da eficácia da MP. Como visto anteriormente, o texto do §

11 preceitua que se em sessentas dias o Congresso Nacional não editar decreto legislativo

para disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes, todos os atos praticados durante a

vigência da MP conservar-se-ão por ela regidos. Segundo Valle (2004, p. 56), na maioria das

vezes o decreto legislativo não é editado. Em pesquisa realizada no Sistema de Informações

Legislativas (SILEG) da Câmara dos Deputados e na Base de Dados do Senado Federal,

verificou-se que apenas 5 (cinco) projetos de decreto legislativo foram transformados em

norma jurídica, sendo que apenas 1, após a EC no 32, de 2001, a saber: Decretos Legislativos

de nos 166/91; 17/94; 27/94; 33/94; e 14/04. A Resolução no 1, de 2002, que regulamenta a

tramitação das MP, contudo, diz que se a Comissão do Congresso não se manifestar, em até

15 dias, qualquer parlamentar poderá apresentar o PDL. Na realidade esse mecanismo é mais

um instrumento nas mãos dos parlamentares a ser utilizado politicamente perante as suas

bases eleitorais.

Também com relação às alterações procedimentais e os reflexos da importância

da Comissão Mista, o § 8o estabelece que apreciação da medida provisória inicia-se na

Câmara dos Deputados. Na interpretação de Menezes (2007), a sistemática reforça a “perda

de poderio do Senado Federal” em relação à apreciação das MP. Na realidade, se as

comissões mistas do Congresso Nacional funcionassem, o viés de Casa iniciadora e revisora

seria diminuído. E antes mesmo que inúmeras relações jurídicas se firmassem com a edição

da MP, os Deputados e Senadores já teriam resolvido a questão, inibindo o Chefe do

Executivo de encaminhar medidas irrelevantes e não urgentes. De maneira contrária à

interpretação dada pela autora, a não deliberação pela Comissão dá mais poder ao Senado

Federal, que num outro momento, em separado da Câmara dos Deputados, decide

politicamente o destino da MP.

2.3.3 Comissão Mista: permanente ou especial?

O mesmo dispositivo constitucional que disciplinou a obrigatoriedade de

análise dos pressupostos de urgência e relevância por meio de Comissão Mista, deixou em

aberto a que tipo de Comissão Mista o Congresso se referia: se permanente ou especial. O
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constituinte derivado deixou a cargo de legislação infraconstitucional regulamentar esta

questão.

Amaral Júnior (2004, p. 241) lembra que, em 2001, durante a apreciação da

PEC no 1, de 1995, que deu origem à Emenda Constitucional no 32, de 2001, o tema foi

amplamente discutido. Por sugestão do eminente Senador José Fogaça, foi proposta a adoção

de uma única Comissão Mista Permanente para cuidar das MP, nos moldes da Comissão

Mista Permanente de Orçamento a que se refere o parágrafo 1o do art. 166 da Constituição

Federal de 1988, conforme transcrição da Ata da 178a Sessão Deliberativa Ordinária de 23 de

outubro de 1986, do Diário do Senado Federal, de 24.10.1996, p. 17501, a seguir:

[...] Ora, Sr. Presidente, essa comissão, sendo um fórum único, sendo um
ambiente único, necessário, inevitável, reunindo-se toda semana, ali, sim, vão
ser debatidas as matérias; ali sim, os pareceres vão ser dados; ali, sim, a
discussão vai ter conseqüências; ali, sim, vão ser produzidos pareceres que vão
resultar em matéria aprovada em plenário relativamente às medidas provisórias.
Ouso afirmar que 95% das medidas provisórias irão praticamente sumir do mapa
institucional do País, no momento em que se criar e se estabelecer essa comissão
mista permanente, única, tal como é a Comissão de Orçamento. (...) A única
situação que não se reproduz é a de um relator único. Porque como são medidas
provisórias de assuntos tematicamente os mais distintos, os mais diversos,
evidentemente deverá haver um relator específico para cada matéria, observada
também uma alternância equilibrada entre senadores e deputados.[...]

O Senador Lúcio Alcântara, todavia, apresentou voto em separado em que

justificava a inviabilidade de uma única Comissão Mista Permanente haja vista a

multiplicidade de matérias que veiculariam nesta Comissão, diferentemente do que ocorre na

Comissão Mista de Orçamento, onde só se discute tema orçamentário.

A Resolução n° 1, de 2002, regulamentou então em seu art. 5° que seria

constituída Comissão Mista Especial para tratar previamente da matéria. Todavia, o art. 6°, §

2° da mesma Resolução permite que o relator profira parecer diretamente no Plenário, caso se

esgote o prazo de a Comissão Mista apreciar a MP. Na prática, como demonstrado

anteriormente, essas comissões mistas especiais não se reúnem e o controle prévio dos

pressupostos de constitucionalidade, por parte do Congresso Nacional, não ocorre. Há, na

verdade, omissão e silêncio por parte dos congressistas.

Outro argumento para o fracasso das deliberações nas comissões mistas

especiais é a intensa pauta de trabalho dos parlamentares que se vêem entre inúmeras reuniões

deliberativas e de audiências publicas de comissões (permanentes, especiais, de inquérito, e de

Orçamento), além da pauta do Plenário. Todavia, a escolha de uma agenda de trabalho, ou

seja, do que é importante ou não depende dos próprios parlamentares.
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Diante desse cenário, verifica-se a importância de a medida provisória tramitar

por uma única Comissão Mista Permanente. Essa Comissão seria um órgão técnico mais forte

e com maior visibilidade do que as várias e pulverizadas comissões mistas especiais.

Amaral Júnior (2004, p. 247) advoga a tese de uma única Comissão Mista

Permanente e destaca que:

[...] uma única Comissão Mista permanente competente para a apreciação
prévia de todas as medidas provisórias – em vez de uma Comissão Mista
específica e episodicamente designada para cada medida provisória editada –
teria melhores condições institucionais de cumprir, concreta e efetivamente, o
seu papel. (grifo nosso)

Refutando a argumentação do Senador Lúcio Alcântara e outros, o mesmo

autor apresenta como saída a possibilidade de interação desta Comissão Mista Permanente

com as comissões temáticas permanentes, de ambas as Casas, competentes para o exame da

matéria objeto da decretação de urgência.

Valle (2004, p. 72), também, parece ser simpática a idéia de uma Comissão

Mista Permanente para analisar a admissibilidade, e diz:

[...] parece viável a idéia de uma Comissão Mista Permanente de
Admissibilidade das Medidas Provisórias. Toda medida provisória editada seria
submetida a essa comissão permanente para análise dos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência, bem como sobre a constitucionalidade
da medida. [...]

A necessidade e conveniência da constituição de uma Comissão Mista

Permanente, objeto dessa monografia, serão estudadas em capítulo mais adiante.

2.3.4 A Resolução n° 1, de 2002 e a inconstitucionalidade formal na aprovação das MP

As alterações constitucionais trazidas pela EC n° 32, de 2001, exigiram

mudanças na legislação comum do Congresso Nacional. A Resolução n° 1, de 1989 era

incompatível com o novo texto promulgado. Enquanto o Congresso Nacional não aprovava as

novas mudanças no Regimento Comum, prevaleciam algumas regras transitórias com o

objetivo principal de evitar o sobrestamento da pauta. Entre as regras adotadas, firmou-se a

prática de se em 14 dias a Comissão não tivesse proferido seu parecer, a matéria era

encaminhada para discussão e votação no Plenário da Câmara pendente de parecer da

Comissão.

Em 2 de outubro de 2001, as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado

Federal apresentaram projeto de resolução para alterar o Regimento Comum, com relação aos
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procedimentos de apreciação das MP. Em 8 de maio de 2002, o Congresso aprovou as novas

regras procedimentais para a tramitação das MP, que vigem até hoje. Cabe destacar alguns

pontos:

1. Nas 48 horas que se seguirem à publicação, no DOU, de medida provisória,

a Presidência da Mesa do Congresso Nacional fará publicar e distribuir avulsos da matéria e

designar Comissão Mista para sobre ela emitir parecer.

2. No dia da publicação da medida provisória no DOU, o seu texto será

enviado ao Congresso Nacional, acompanhado da Mensagem presidencial e exposição de

motivo.

3. A Comissão Mista será integrada por 13 (treze) senadores e 13 (treze)

deputados, e igual número de suplentes, respeitada a proporcionalidade dos partidos ou blocos

parlamentares em cada Casa. O número de membros da Comissão, de acordo com a

Resolução (12 membros) foi acrescido de mais uma vaga para os partidos minoritários.

4. Após ser designada, a Comissão tem prazo de 24 horas para ser instalada,

eleger Presidente e Vice-Presidente e designar  relator e relator revisor.

5. Os parlamentares terão prazo de 6 dias a contar da sua publicação para

oferecer emendas. O autor de emenda não aceita pelo Presidente da Comissão poderá recorrer

ao Plenário, com o apoio de 3 membros da Comissão.

6. A Comissão terá prazo improrrogável de 14 dias, da publicação, para emitir

parecer único com relação aos pressupostos de urgência e relevância, a constitucionalidade, a

adequação financeira e orçamentária e o mérito.

7. O Plenário de cada uma das Casas decidirá em apreciação preliminar sobre

os pressupostos constitucionais, caso a Comissão Mista não o faça. Se a Câmara dos

Deputados ou o Senado decidirem pelo não atendimento dos pressupostos, a matéria é

arquivada.

8. Na Câmara, a MP deverá ser apreciada até o 28° dia. A matéria aprovada

deverá ser encaminhada ao Senado Federal, que terá até o 42° dia para apreciá-la. Efetuadas

modificações no Senado, a matéria retorna à Câmara par em 3 dias proferir parecer final. Se

após 45 dias, a MP ainda estiver tramitando, a pauta de deliberação da Casa em que se

encontre será sobrestada.

9. A Comissão Mista é órgão competente para elaborar o Projeto de Decreto

Legislativo (PDL), conforme preceitua o § 3° do art. 62 da CF. Se nos 15 dias, contados da

rejeição ou perda da eficácia da MP, a Comissão não se manifestar, qualquer parlamentar

poderá apresentar o PDL.



43

10. A medida aprovada sem alteração será promulgada como lei pelo

Presidente da Mesa do Congresso; caso haja modificação, o PLV será enviado à sanção

presidencial.

A Resolução n° 1, de 2002, formalizou a prática legislativa transitória

consolidada após a promulgação da Emenda n° 32. O legislador se preocupou com os limites

formais de tramitação, dando destaque a um engenhoso sistema de prazos.

Entretanto, conforme relata Valle (2004, p. 69), a Resolução n° 1, de 2002 foi

contrária aos objetivos da EC n° 32, de 2001, de limitar a edição de MP e garantir a celeridade

na apreciação pelo Congresso Nacional. Complementa a autora que:

[...] Ao permitir a apreciação da MP sem o parecer da Comissão Mista, a
Resolução n° 01/02 retirou a eficácia da EC n° 32/01(...). A possibilidade do
relator de Plenário oferecer parecer em substituição à Comissão Mista gerou
acomodação no Parlamento e nenhuma medida provisória, desde a promulgação
da EC n° 32/01, recebeu parecer da Comissão Mista.

Valle (2004, p.75), acrescenta ainda que o art. 6° da Resolução no 1, de 2002,

viola o art. 62, parágrafo 5o, da CF, visto que possibilita a votação de MP sem o parecer da

Comissão Mista, o que constituiria inconstitucionalidade formal. A autora conclui que:

[...] a Resolução no 1, de 2002 do Congresso Nacional deve ser alterada para
incitar o trabalho conjunto dos parlamentares na Comissão e provocar o exame
de admissibilidade constitucional da matéria. Enquanto não existir adequação
perfeita entre o texto constitucional e a Resolução no 1/02, o Congresso Nacional
continuará tendo sua capacidade legislativa comprometida pela edição das
medidas provisórias.
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3 Medidas Provisórias e a Preponderância do Executivo

No capítulo anterior pode-se observar que no Brasil, desde a Constituição de

1937, o Chefe do Executivo dispõe de atos legislativos para em momentos excepcionais

preservar a governabilidade. No Estado brasileiro moderno, democrático de direito, um dos

mecanismos utilizados pelo Presidente da República para assegurar a sua governabilidade é a

medida provisória. Ao se discutir a respeito desse instituto, temas como a separação de

poderes, sistema presidencialista, governabilidade, dentre outros, assumem destaque.

A vulgarização na edição de medidas provisórias reflete claramente o

instrumento de interferência do Poder Executivo no Legislativo. Desde sua introdução na

Constituição Federal de 1988, as medidas provisórias estão no foco central da discussão do

processo político no Brasil.

O fato de ter o Presidente da República poderes de legislador e –

historicamente todos os presidentes, após a Constituição de 1988, sempre enviaram ao

Congresso Nacional grande número de medidas provisórias – fornece a motivação para o

estudo do tema. Para exemplificar, após a promulgação da EC n° 32, de 2001, no Governo do

Presidente Fernando Henrique Cardoso (de setembro de 2001 a dezembro de 2002), a média

mensal de medidas provisórias editadas foi de 6,8. Já no Governo do Presidente Luiz Inácio

Lula da Silva (de janeiro de 2003 até o primeiro ano do segundo mandato), a média foi de 5,2

MP por mês.

Vários pesquisadores têm analisado diferentes aspectos das instituições

políticas brasileiras e como a tramitação de medidas provisórias se processa. Dessa forma,

será feita uma análise crítica da utilização das MP pelo Executivo. Será que as medidas

provisórias são utilizadas de modo abusivo? Há realmente a preponderância do Executivo?

Ou as medidas provisórias fazem parte do atual “jogo” político, ou melhor, do

presidencialismo de coalizão?

Alguns cientistas políticos contemporâneos, como, por exemplo, Pereira e

Muller (2000), advogam a tese de que este instrumento é fator decisivo na preponderância do

Executivo sobre o Legislativo, afetando o equilíbrio entre os poderes. Como sustentam

Limongi e Figueiredo (2003), entretanto, é necessário atentar para o fato de que medidas

provisórias não seriam aprovadas sem a concordância de uma maioria no Legislativo. Alerte-

se ainda para o § 5° do art. 62, alterado pela EC n° 32, de 2001, em que o Congresso Nacional
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deverá emitir juízo prévio com relação aos pressupostos constitucionais de urgência e

relevância, antes de deliberar sobre o mérito da proposição.

3.1 Sistema político presidencialista e a questão da governabilidade

Ao pensar nos clássicos da ciência política, verifica-se que a edição excessiva

de MP torna tímida a democracia participativa e, de certa forma, revela o braço forte do Chefe

de Governo. Assim numa linha mais voltada à teoria de Hobbes do que a de Montesquieu, o

Governo acredita estar agindo com eficiência ao publicar as medidas provisórias. Todavia,

segundo a visão de Reis (2007, p. 467), surge um dilema crucial na Ciência Política ao se

tentar, num Estado Moderno encontrar o equilíbrio entre as relações de eficiência/democracia,

celeridade/representatividade e estabilidade/autonomia.

Os Estados Unidos da América, mesmo sendo um país de regime

presidencialista, não possui o mecanismo de medida provisória. De fato, nos EUA o

Presidente da República nem sequer tem a prerrogativa constitucional de propor legislação.

Na prática, o Presidente exerce o poder de iniciativa – as executive orders – com base no que

está disposto no art. II, seção 1 e seção 3 da Magna Carta9. (DAMOUS; DINO, 2005, p. 14).

Diferentemente, em países parlamentaristas que possuem mecanismo similar às medidas

provisórias, não se verifica a situação experimentada no Brasil. Na Itália, por exemplo,

quando o decreto-legge é editado pelo Presidente da República, após ser adotado pelo

Conselho de Ministros, chega ao Parlamento com uma presunção de aceitação. (AMARAL

JÚNIOR, 2004, p. 203).

De acordo com Melo (2002), em países de sistema político presidencialista,

multipartidário com representação proporcional, tal qual é o caso do Brasil, onde raramente

um único partido consegue vencer as eleições presidenciais e obter maioria no Congresso

Nacional, o modelo – dito “consorciativo” – exige a formação de coalizões para governar. Por

                                                          
9 Art. II, seção 1: The Executive Power shall be vested in a President of the United States of America. He shall
hold his Office during the Term of four Years, and, together with the Vice-President chosen for the same Term,
be elected, as follows.
Art. II, seção 3: He shall from time to time give to the Congress Information of the State of the Union, and
recommend to their Consideration such Measures as he shall judge necessary and expedient; he may, on
extraordinary Occasions, convene both Houses, or either of them, and in Case of Disagreement between them,
with Respect to the Time of Adjournment, he may adjourn them to such Time as he shall think proper; he shall
receive Ambassadors and other public Ministers; he shall take care that the Laws be faithfully executed, and
shall Commission all the Officers of the United States
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sua característica multipartidária, favorece a inclusão de interesses minoritários diversos, com

representação parlamentar. Uma das conseqüências é o aumento do número de pontos de veto

no processo político, o que dificulta a formação da coalizão, mas assegura a oportunidade de

as minorias atuarem no processo de formação da agenda e até de participação no Governo.

Ainda Melo (2002) define o conceito de ator com poder de veto (veto player)

como um ator individual cuja concordância ou aquiescência é necessária para uma decisão

política. Os veto players podem ser divididos em categorias: os partidários (partidos políticos)

e os institucionais (Presidente da República e Casas do Congresso). A imagem de

concentração com que se apresenta o Executivo mascara uma característica oposta da nossa

tradição institucional, que é o fato de que o sistema representativo (eleitoral, partidário,

federativo) posiciona-se muito mais no sentido de bloqueio do que da tomada e

implementação de decisões. O sistema eleitoral é proporcional, o sistema partidário é plural e

com elevado índice de fracionamento, e o próprio funcionamento das casas legislativas prevê

representação proporcional dos partidos nas comissões.

Para Palermo (2000), o funcionamento do sistema político brasileiro, com base

nos conceitos de centralização e fragmentação, pode ser analisado sob enfoques distintos. A

concentração de poder decisório pode ser vista como fator de governabilidade, por não ver

nenhum elemento de conflito, dada a posição natural da Presidência como ator central do

processo político. Essa vertente não enxerga nenhum problema insolúvel entre os Poderes

Executivo e Legislativo, e identifica os poderes concentrados na Presidência – tais como o da

edição de medidas provisórias – como instrumentos decisórios para assegurar esta

cooperação, atuando como fator de governabilidade.

Assim, analisando-se o cenário político brasileiro com base nas variáveis de

concentração e de governabilidade, é possível identificar que a questão central no momento

não é a da governabilidade, mas sim a maneira pela qual interagem as instituições políticas

dentro do modelo brasileiro. Parece claro que o modelo institucional brasileiro assegura a

governabilidade, e o desafio é de liderança e de estabelecimento de coalizões capazes de

governar.

Como bem define Reis (2007), o debate político brasileiro tem privilegiado o

tema da “governabilidade”, mas o desafio de criar governabilidade é o de criar a sociedade

que seja governável por boas razões, na qual os diferentes interesses e correntes reconheçam

no Estado, em grau significativo, o agente autêntico de todos.



47

3.2 A teoria da preponderância – uma reflexão

Pereira e Muller (2000) apresentam a teoria da preponderância para explicar o

significativo poder do Executivo de influenciar o processo legislativo para assegurar os

resultados de seu interesse. Ressaltam, que o Executivo possui diversos meios e instrumentos

para controlar os trabalhos das comissões, e que dois aspectos são fundamentais: a) os poderes

constitucionais de legislar conferidos ao Presidente da República; e b) a organização interna

do Congresso, com destaque para a centralização do poder decisório nas mãos dos líderes dos

partidos.

Com relação aos poderes constitucionais de legislar conferidos ao Presidente

da República; Damous e Dino (2005) citam que o Presidente da República poderá valer-se de

vários instrumentos constitucionais, para facilitar a governabilidade, tais como a medida

provisória (conforme art. 62 da CF), a urgência constitucional (conforme art. 64 da CF) e a lei

delegada (conforme art. 68, da CF). Acrescente-se às “cartas” que podem ser utilizadas pelo

Presidente da República, para auxiliar na governabilidade e previstas na Constituição: o poder

de veto (conforme art. 62 da CF), o decreto-autônomo e as demais competências de iniciativa

privativa do Presidente da República elencadas no art. 84 da CF/88.

Dentre os instrumentos à disposição do Executivo, ainda Pereira e Muller

(2000) citam três categorias de poderes constitucionais: a) os poderes legislativos pró-ativos

(onde o Presidente legisla e estabelece um novo status quo, como no caso das medidas

provisórias); b) os legislativos reativos (em que o Presidente pode barrar a lei aprovada pelo

Congresso Nacional, mantendo o status quo, por exemplo, quando do veto total ou parcial); e

c) a iniciativa privativa para legislar a respeito de certas matérias. Destacam ainda a

importância do pedido de urgência como instrumento que o Executivo possui para interferir

na tramitação de uma proposição no Congresso. A combinação de MP, vetos e pedidos de

urgência fornece ao Poder Executivo um conjunto de instrumentos forte para controlar a

agenda do Legislativo, filtrando as proposições prioritárias daquelas de menor interesse. Essa

centralização do processo de tomada de decisão no Congresso Nacional também confere força

ao Executivo.

Pereira e Mueller (2000) também destacam que as regras, contidas no

Regimento Interno do Câmara dos Deputados (RICD), garantem aos líderes, em sintonia com

o Presidente da Casa, um papel essencial na condução do processo legislativo e na definição
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do sistema de comissões. Um exemplo mencionado pelos autores referente à centralização do

processo de tomada de decisão no Congresso Nacional é a forma de distribuição das

proposições às Comissões. O RICD, ou melhor a Resolução n° 17, de 1989, diz, em seu art.

17, II, a, que compete ao Presidente despachar as proposições às comissões temáticas

competentes. Desta forma, o Presidente da Câmara dos Deputados tem o poder de definir em

que comissão tramitará determinada matéria, ou mesmo o de indeferir a revisão de despacho

quando solicitada.

Limongi e Figueiredo (2003) demonstram como, de forma sistemática ao longo

dos diversos governos pós-1988, muitas medidas provisórias foram editadas e, sobretudo,

reeditadas. Ressaltam, entretanto, que por mais poderoso que seja esse instrumento, o

Executivo não pode governar contra a maioria no Legislativo. Ademais, lembram que a

separação de poderes, pregada por Locke e Montesquieu, não significa divergência de

interesses e objetivos entre os poderes Legislativo e Executivo. Nesse sentido, sempre que

necessário, desde 1988, cada Governo se mostrou capaz de reunir sua base e aprovar medidas

de seu interesse. Pode-se constatar que as medidas provisórias funcionam como um

“termômetro” ou um sinalizador de como está a relação entre o Executivo e o Legislativo.

Vale ressaltar interessante interpretação de Amaral Júnior (2004, p. 301) a

respeito da separação de poderes. Diferentemente do que alguns doutrinadores apregoam, o

autor advoga que “A medida provisória não é uma negação da separação dos Poderes,

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

texto constitucional esse que também prevê a medida provisória”. Do mesmo modo, Damous

e Dino (2005, p. 9) destacam a necessidade de que, nos dias atuais, o Legislativo e Executivo

exerçam a função legislativa em condomínio, desde que em consonância com o balizamento

constitucional estabelecido.

Explorando um outro aspecto da preponderância do Executivo, Melo (2002)

demonstra a forte correlação entre a aprovação de legislação de interesse do Governo e a

liberação de recursos definidos em emendas individuais ao orçamento, de autoria dos

parlamentares. Pereira e Mueller (2000) também destacam o fato de que o Executivo no Brasil

controla uma grande variedade de recursos, tais como crédito e execução de emendas

individuais dos parlamentares, dentre outros. Um dos principais determinantes do voto dos

parlamentares em favor do Executivo no Plenário da Câmara dos Deputados tem sido a

execução das emendas individuais dos deputados ao orçamento dos respectivos anos pelo

Ministério da Fazenda.
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Assim, a idéia de que o Presidente da República faz valer que sua vontade

prevaleça sobre o Legislativo, desconsidera a existência de aliados do Presidente no

Legislativo. Os partidos contribuem para a aproximação entre os poderes, geralmente na

forma de uma coalizão.

Em outro artigo, Figueiredo e Limongi (1999) ressaltam que a Constituição de

1988 devolveu ao Poder Legislativo muitos dos poderes que ele tinha ao longo da experiência

democrática anterior, mas que também manteve a maioria dos poderes legislativos de que foi

dotado o Executivo. Exemplo disso é o fato de que a legislação orçamentária é de iniciativa

do Poder Executivo, e que o orçamento aprovado pelo Congresso é de caráter autorizativo e

não impositivo.

Ainda segundo Figueiredo e Limongi (1999), no Legislativo um papel

fundamental é desempenhado pela Mesa e pelo colégio de líderes partidários. A influência do

colégio de líderes no processo legislativo se dá de várias formas: ao estabelecer, em conjunto

com o Presidente da Casa, a agenda legislativa, ao retirar o poder conclusivo das matérias

(conforme art. 58, § 2°, II da CF c/c art. 24, II do RICD) em tramitação nas comissões por

meio do recurso da urgência (conforme art. 155 do RICD), e ao indicar parlamentares para as

comissões e substituí-los a qualquer tempo (conforme art. 10, VI do RICD). Vale lembrar que

o regime de urgência altera o fluxo ordinário das matérias, retirando das comissões sua

prerrogativa decisória.

É importante destacar que a organização descentralizada do Poder Legislativo

pressupõe o funcionamento efetivo de um sistema de comissões permanentes e temporárias,

tanto por serem local de decisões especializadas que garantem ganhos na qualidade do

trabalho legislativo, como por serem rota obrigatória de proposições legislativas que vão ser

objeto de apreciação em Plenário. Todavia o excessivo número de Comissões pode

comprometer a qualidade dos trabalhos legislativos.

3.3 Considerações

As medidas provisórias têm sido uma forma eficaz de o Poder Executivo

legislar, ainda que a EC n° 32, de 2001, tenha alterado algumas regras constitucionais, em

especial a proibição de sua reedição. Todavia, outras regras são constantemente
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descumpridas, como por exemplo, a apreciação prévia dos pressupostos de urgência e

relevância da MP editada por comissão mista.

Alguns autores enxergam o instrumento da medida provisória como fator de

preponderância do Executivo sobre o Legislativo. Sob outro enfoque, entretanto, as medidas

provisórias também podem ser vistas como instrumento de governabilidade, diante de um

sistema político fragmentado – Presidencialismo de coalizão – tal como o existente no Brasil.

Embora o Executivo tenha sempre se mostrado capaz de aprovar as medidas de

seu interesse, isso se dá necessariamente com o apoio de sua base parlamentar. Não se trata,

portanto, de vontade unilateral do Executivo, mas do resultado de uma interação entre este e

uma coalizão majoritária no Legislativo.

Cabe destacar o importante papel dos líderes partidários na garantia de

coalizões estáveis capazes de fazer avançar uma agenda comum do Executivo-Legislativo,

propiciando um equilíbrio entre eficiência/democracia, celeridade/representatividade e

estabilidade/autonomia.

É certo que o aperfeiçoamento do processo político exigiria, de um lado, o

recurso ao instrumento das MP por parte do Executivo somente em situações de justificada

relevância e urgência. De outro, caberia ao Legislativo fazer uso eficaz do requisito de

tramitação das medidas provisórias por Comissão Mista, emitindo juízo prévio em obediência

a preceitos constitucionais, bem como, favorecendo a democracia participativa, como por

exemplo, quando da discussão do tema em audiências públicas por diversas entidades

representativas da sociedade. Nesse sentido, merece destaque a proposta de criação de

Comissão Mista Permanente, capaz de dar o necessário suporte à apreciação de medidas

provisórias pelo Congresso Nacional.
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4 A Realidade da Tramitação das MP e as Novas Propostas de Alteração

4.1 Cenário atual das MP

Não obstante o esforço de o Legislativo tentar coibir a edição de MP, com a

promulgação da EC n° 32, de 2001, esse objetivo não foi alcançado. Na realidade, o número

de medidas editadas não diminuiu. Ao pesquisar o sítio da Presidência da República, observa-

se que desde a aprovação da Emenda Constitucional até o final da 1a Sessão Legislativa da

53a Legislatura, ou seja, até 31 de dezembro de 2007, foram editadas 412 medidas provisórias,

em 6 anos, sendo que 347 foram convertidas em lei. Numa média de 68,7 MP editadas por

ano. Por outro lado, o número de MP editadas antes da promulgação da EC n° 32, sem se

considerar as reedições, é de 619 MP editadas em 13 anos, sendo que 469 foram convertidas

em lei. Numa média de 47,6 MP editadas por ano. Somente em 2007, segundo dados do sítio

da Presidência da República, foram editadas 70 medidas provisórias, numa média de

aproximadamente 5,8 MP por mês.

A opinião da sociedade a respeito do Congresso Nacional também não mudou

muito. Antes da promulgação da EC n° 32, de 2001, a imagem do legislativo estava

comprometida por não apreciar as medidas provisórias, que eram reeditadas inúmeras vezes,

criando uma enorme insegurança jurídica, até que o Congresso Nacional as aprovasse.

Exemplo disso é a MP n° 542, de 1994, mais conhecida como a MP do Plano Real, que foi

reeditada 12 vezes, e só após um ano, convertida na Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995. No

cenário atual, a sua imagem ainda continua arranhada. A pauta de deliberação de ambas as

Casas do Congresso está constantemente trancada, e a maior parte das sessões legislativas, é

dedicada a  apreciação de MP, comprometendo a agenda própria do Legislativo.

Doutrinadores, em sua maioria, concordam que a EC n° 32, de 2001, trouxe

melhorias para o instituto das MP, com destaque para um sistema de prazos bastante

articulado, a vedação da reedição, a introdução de limites materiais e um juízo prévio com

relação aos pressupostos constitucionais de urgência e relevância. Todavia afirma Amaral

Júnior (2005a) que “quando várias medidas provisórias conhecem tramitação em um mesmo

momento, o novo modelo resulta diversos trancamentos de pauta, sobrepostos e sucessivos.

Com isso, ocorre embaraço aos trabalhos parlamentares normais”. Muitas vezes, essa paralisia
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nos trabalhos do Legislativo, em virtude do excesso de MP editadas, é interessante para o

Chefe do Executivo.

Observa-se ainda que, mesmo após a promulgação da EC n° 32, de 2001, o

Presidente da República continua a encaminhar medidas provisórias que não atendem aos

pressupostos constitucionais. Do levantamento de dados realizado no sítio da Presidência da

República pode-se perceber que das 25 MP rejeitadas, 11, foram rejeitadas por não atenderem

aos pressupostos constitucionais. A última medida a ser rejeitada foi a MP n° 377, de 2007.

Ressalte-se que essa MP, como comentado anteriormente, já havia sido aprovada na Câmara

dos Deputados, sendo rejeitada pelo Senado Federal – por não atender os pressupostos

constitucionais – após praticamente 4 meses de vigência. Vale lembrar que a avaliação dos

pressupostos de urgência e relevância envolve um juízo prévio de valor que na maioria das

vezes é mais político do que técnico. No entanto, sendo o Congresso Nacional um foro

eminentemente político a avaliação não poderia ser outra. Todavia se esses pressupostos

fossem avaliados prévia e conclusivamente na Comissão Mista, vedada uma nova apreciação

em cada Casa separadamente, a insegurança jurídica da norma vigente seria menor.

Há, nesse ponto, uma grave afronta ao § 5° do art. 62 da CF. Os pressupostos

de urgência e relevância não são apreciados previamente em Comissão Mista, que teve sua

existência ratificada pela EC n° 32, de 2001. Na realidade, as Comissões Mistas Especiais

regulamentadas pela Resolução n° 1, de 2002, praticamente não se reúnem, sendo o parecer

do relator proferido diretamente em Plenário. O rito formal e constitucional de apreciação da

matéria é freqüentemente descaracterizado, porquanto a Resolução no 1, de 2002, permite a

votação de MP sem o parecer da Comissão Mista, em desacordo com o § 5° do art. 62 da CF,

o que constitui inconstitucionalidade formal.

Ficam aqui alguns questionamentos. Será que o excesso de MP editadas, dentre

as quais algumas claramente não consideradas urgentes e relevantes, é um problema só do

Chefe do Executivo? Ou será que uma parcela de culpa está nas mãos do próprio Legislativo?

O eminente Ministro Gilmar Mendes, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, em

Audiência Pública na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos

Deputados, no dia 19 de abril de 2007, afirmou que a solução para o excesso de medidas

provisórias está no próprio Congresso Nacional. O Ministro ainda sugeriu a instalação de uma

Comissão Mista Permanente no Congresso para examinar as MP. Essa Comissão, segundo o

magistrado, formaria uma doutrina, ou melhor, teria um posicionamento objetivo do

Congresso Nacional a respeito da definição de urgência na edição das medidas provisórias

pelo Presidente da República. Ainda, será que o constituinte derivado ao promulgar a EC n°
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32, de 2001, não deixou instrumentos suficientes para que um controle prévio de MP urgente

e relevante fosse exercido pelo Legislativo? O juízo prévio dos pressupostos constitucionais,

repita-se, em comissão mista, não seria esse controle? Seriam necessárias novas propostas de

emendas ou apenas algumas alterações infraconstitucionais resolveriam o problema? Por que

as Comissões Mistas nunca se reúnem para analisar esses pressupostos. Vale lembrar que esse

é o único momento em que as duas Casas do Congresso Nacional, em conjunto, analisam a

MP. E mais, por que a sociedade civil – inclua-se aqui os partidos políticos e sindicatos – não

recorre ao Judiciário, quando vê que não são observados os ritos processual e procedimental

na apreciação das MP?

Diante do cenário atual, novas propostas de emenda à Constituição, bem como

de projeto de resolução do Congresso Nacional visando alterar as regras de tramitação das MP

foram apresentados às Mesas das duas Casas do Congresso Nacional, tentando colocar limites

à edição desses atos legislativos do Executivo. Em 6 de dezembro de 2004, os Presidentes da

Câmara dos Deputados e do Senado Federal instituíram, por meio do Ato Conjunto n° 2,

Comissão Mista composta por 5 deputados e 5 senadores, a fim de aperfeiçoar o rito de

tramitação de medidas provisórias. Foram indicados para Presidente da Comissão, o Senador

Antonio Carlos Magalhães, e para relator dos estudos da Comissão, o Deputado Sigmaringa

Seixas. Entretanto, de acordo com informações prestadas pela Subsecretaria de Apoio às

Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito do Senado Federal, essa Comissão não se

reuniu por falta de quorum. Apesar de a Comissão ter sido extinta, em 11 de abril de 2006,

tanto seu Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães, quanto seu relator, Deputado

Sigmaringa Seixas apresentaram, com outros autores, propostas de alteração na tramitação de

medidas provisórias, respectivamente, a PEC n° 72/05 –SF e a PEC n° 491/05.

A PEC n° 72, de 2005, do Senador Antônio Carlos Magalhães e outros,

aprovada no Senado Federal, foi encaminhada a Câmara dos Deputados, onde recebeu o n°

511, de 2006, e tramita em conjunto com vinte e nove outras propostas. Na Comissão de

Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara, em 16 de outubro de 2007, foi aprovado o

parecer pela admissibilidade. Em 23 de outubro de 2007, o Presidente da Câmara, Deputado

Arlindo Chinaglia, assinou o ato de criação da Comissão Especial, que será composta de 17

membros titulares e igual número de suplentes. Essa Comissão irá analisar as trinta propostas

de emenda à Constituição, que modificam a tramitação da MP. A PEC – atualmente

aguardando a instalação dessa Comissão – estabelece, dentre outras modificações, que uma

medida provisória somente terá força de lei, depois de aprovada sua admissibilidade pelo

Congresso Nacional. Sugere ainda a criação de Comissão Mista Permanente, de acordo com
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as PEC n°s 328 e 331, de 2004, e 420, de 2005, todas apensadas a PEC n° 511, de 2006, como

foro prévio para exame dos pressupostos constitucionais das MP.

Vale esclarecer que no próximo item será feita uma análise comparativa das

PEC n°s 323, 328 e 331, de 2004, e 420, de 2005, com os atuais procedimentos utilizados na

tramitação das medidas provisórias, a saber: EC n° 32, de 2001 e a RES n° 1, de 2002. O

estudo tem por objetivo analisar a viabilidade da criação de uma única Comissão Mista

Permanente com as alterações sugeridas pelas propostas em estudo.

4.2 PEC n° 511, de 2006 – uma nova proposta de texto constitucional

Dentre as inúmeras propostas de emenda à Constituição que alteram o rito

processual das medidas provisórias, o presente estudo dará destaque àquelas que tratam da

Comissão Mista, em particular no que se refere à viabilidade de se criar uma única Comissão

Mista Permanente em vez de várias comissões mistas especiais, como originalmente disposto

na Resolução n° 1, de 2002, do Congresso Nacional.

Primeiramente, será analisada a PEC n° 323, de 2004, do então Deputado José

Arruda e outros. Dessa proposta vale destacar que a medida provisória só entrará em vigor

após a aprovação de parecer pela Comissão Mista sobre os pressupostos de urgência e

relevância. Idéia semelhante foi apresentada na proposição principal, PEC n° 511, de 2006, do

Senado Federal, que prevê que a medida provisória só terá força de lei após aprovada sua

admissibilidade.

Num primeiro momento, a alteração proposta parece interessante, visto que

forçaria o Presidente da República a encaminhar ao Congresso Nacional apenas matérias que

atendam os pressupostos e limites estabelecidos na Constituição. O Legislativo veria

diminuído o número de MP, recuperando a liberdade de elaborar e fazer cumprir a sua pauta

de trabalhos, atualmente freqüentemente obstruída por medidas provisórias.

Entretanto, o legislador estaria – com esse dispositivo – instituindo uma outra

modalidade de função legislativa do Poder Executivo, diferentemente da classificação

apresentada por VERGOTTINI, 2001 apud AMARAL JÚNIOR, 2004. Teria-se aqui um

misto de lei delegada com provimento governativo (medida provisória).
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Ainda a respeito desse dispositivo da PEC em análise, um outro ponto

questionável é a eliminação do componente surpresa quando se retira a vigência imediata da

MP. Conforme alerta Menezes (2007, p. 43), a expressão “com força de lei” é instrumento

que propicia ao Executivo lançar mão do elemento surpresa, para que determinadas medidas

alcancem seu objetivo. Cita a autora como exemplo os diversos planos econômicos pelos

quais o Brasil passou. (Plano Verão, Plano Collor, Plano Real entre outros). Dessa forma, a

edição da medida provisória “com força de lei” proporciona ao Executivo maior agilidade na

execução de políticas públicas em matérias que muitas vezes precisam ter vigência e eficácia

imediatas.

Outro argumento que reforça a necessidade de o ato normativo ter vigência e

eficácia condicionada, assim que editado, é o da possibilidade de ocorrerem momentos

imprevisíveis e urgentes, tais como: guerra, comoção interna e calamidade pública. Nesses

momentos, o Chefe do Executivo tem de rapidamente tomar providências, a fim de não

comprometer a sua governabilidade. Dessa maneira, a edição de MP “com força de lei” faz-se

necessária.

Importante destacar que a PEC n° 323, de 2004, introduz dispositivo que veda

a possibilidade de o parecer da Comissão Mista ser substituído por um relator individual em

Plenário, representando aquele Colegiado. Como bem lembra Amaral Júnior (2004), a

possibilidade de se ter o parecer do relator proferido diretamente em Plenário leva a um

verdadeiro “poder de império do relator”. Assim, após tantos reclamos da doutrina finalmente

esse problema poderá ser resolvido.

O dispositivo que atribui competência exclusiva à Comissão Mista de proferir

parecer a respeito dos pressupostos de urgência e relevância (proibindo a delegação dessa

competência a um relator em Plenário), somado ao do sobrestamento de pauta (mantido na

PEC em estudo), parece mais que suficiente para fazer com que o Congresso Nacional cumpra

o disposto no § 5° do art. 62 da CF/88.

A segunda proposta a ser analisada é a PEC n° 331, de 2004, do Deputado

José Thomaz Nono e outros. Nessa iniciativa merece destaque a criação de Comissão Mista

Permanente, idéia central da proposta defendida neste trabalho. Ao justificar sua PEC, o

ilustre parlamentar argumenta nos seguintes termos:

[...] o Executivo jamais considerou seriamente os pressupostos de relevância e
urgência, e vulgarizou tais pré-requisitos ao baixar medidas provisórias
absolutamente desprovidas de suas condições mais essenciais. (...) para que o
equilíbrio entre os poderes seja restabelecido e para que tais questões sejam
tratadas de forma mais adequada,é fundamental que o Congresso Nacional se
redimensione institucionalmente, estabelecendo uma barreira seletiva, um
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filtro à enxurrada de medidas provisórias que tem inviabilizado seus trabalhos.
(...) Daí esta proposta de instituição de uma comissão mista de Deputados e
Senadores como foro prévio para exame das medidas, a exemplo da Comissão
Mista de Orçamento. Por seu caráter permanente, respeitada a proporcionalidade
partidária, a nova comissão haverá de homogeneizar os conceitos de relevância e
urgência e deslocar para o seu interior o debate e as negociações de mérito. A
experiência demonstra que a discussão prévia, por parlamentares especializados,
poderá facilitar enormemente as votações definitivas em plenário. Por outro
lado, a rejeição prévia de medidas provisórias que não atendem aos pressupostos
constitucionais deve desencorajar o furor normativo do Executivo, que passará a
avaliar a conveniência de editar medidas provisórias ou dar início ao processo
legislativo regular. [...] (grifo nosso)

Merece destaque na proposta ora examinada, o perfil de um órgão forte que se

pretende, ao criar uma Comissão Permanente, capaz de fazer um controle prévio das medidas

provisórias editadas, freando com isso o ímpeto – por parte do Chefe do Executivo – de

disciplinar assuntos sem qualquer urgência ou relevância do ponto de vista do interesse

público. A Comissão Mista Permanente de Deputados e Senadores apresentada na  – PEC n°

323, de 2004 – seria um foro prévio para análise das MP, a exemplo da Comissão Mista de

Orçamento.

Diante do exposto, parece ser viável a criação de uma Comissão Mista

Permanente para análise dos pressupostos constitucionais e de admissibilidade. O legislador,

todavia, não especifica se com relação ao parecer de admissibilidade, à Comissão caberia a

análise apenas da constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, ou se no caso de a

matéria envolver aumento de despesa, poderia essa Comissão dar também parecer de

admissibilidade com relação à adequação financeira e orçamentária. Talvez os autores da

proposta tenham deixado a matéria para ser regulamentada em legislação infraconstitucional.

Entretanto, esse ponto merece destaque, visto que a Comissão Mista receberá

as emendas (inclusive as saneadoras10) e sobre elas também dará parecer. Como o parecer de

adequação financeira e orçamentária é terminativo, caso sua admissibilidade somente fosse

apreciada em um segundo momento (no Plenário da Câmara dos Deputados, por exemplo) a

MP poderia não ser admitida, por não atender a esse aspecto. Esse parecer terminativo é mais

um “ponto de veto” do Congresso Nacional. Faz-se necessário, portanto que a Comissão

Mista analise previamente a admissibilidade quanto à adequação financeira e orçamentária.

                                                          
10 De acordo com o Regimento Interno da Câmara dos Deputado (RICD), as emendas saneadoras são aquelas
aprovadas durante a apreciação preliminar das proposições, a fim de sanar vícios parciais quanto a: a)
inconstitucionalidade ou injuridicidade da matéria, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania; b)
inadequação ou incompatibilidade da matéria relativamente às leis orçamentárias e à Lei de Responsabilidade
Fiscal, pela Comissão de Finanças e Tributação; c) inconstitucionalidade, injuridicidade, inadequação e/ou
incompatibilidade orçamentária ou financeira, pela comissão especial designada para apreciar projeto, que em
virtude da matéria, deva ter parecer de mais de três comissões, conforme art. 34, II do RICD.
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Tal Comissão Mista teria todas as condições de se constituir em foro repleto de doutrinadores

na área de Direito Constitucional e Tributário.

Vale lembrar aqui, que os autores da PEC n° 511, de 2006, parecem ter se

esquecido deste aspecto. A referida PEC, bem como a PEC n° 532, de 2006, do Deputado

Fernando de Fabinho e outros, estranhamente eliminam a Comissão Mista de Deputados e

Senadores do rito processual das medidas provisórias. A PEC n° 511, de 2006, do Senador

Antonio Carlos Magalhães e outros, passa a competência do juízo prévio dos pressupostos

constitucionais à Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania. Todavia, não

desmerecendo essa Comissão de notáveis juristas, a CCJC não é o foro competente para

proferir o parecer de admissibilidade com relação à adequação financeira e orçamentária.

Parece ser esse um ponto que poderá gerar polêmica quando da votação na Comissão Especial

destinada a analisar as alterações constitucionais propostas na tramitação das MP.

A PEC n° 532, de 2006, do ilustre Deputado Fernando de Fabinho e outros,

também aponta a necessidade de o juízo prévio com relação aos pressupostos constitucionais.

Todavia, esse juízo será exercido por relator designado pelo Presidente de cada uma das

Casas. Essa PEC institucionaliza o “poder de império do relator”. (AMARAL JÚNIOR,

2004). Veja os novos §§ 3° e 4°, do art. 62  propostos pela aludida PEC, in verbis:

Art. 62. ...................................................................................................................

§ 3.° A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o
mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento
de seus pressupostos constitucionais, a ser exercido por relator indicado
pelo presidente de cada Casa do Congresso Nacional, que emitirá, em cinco
dias, parecer acerca da existência dos requisitos de relevância e urgência, bem
como, se possível, sobre seu mérito.
§ 4.° As medidas provisórias, ressalvado o disposto no §§ 10.°, perderão
eficácia, desde a edição, se o relator a que se refere o § 3.° concluir pela não
existência dos pressupostos de relevância e urgência, ou se não forem
convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 8.°,
uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional, em ambos os casos,
disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. (grifo
nosso)

Ao fazer a leitura dos dispositivos acima expostos, parece, na verdade, que

serão indicados dois relatores, um em cada Casa. Serão emitidos então dois pareceres? E se o

parece do relator da Câmara dos Deputados for pelo atendimento aos pressupostos

constitucionais e, contrariamente, o do Senado Federal não o for, qual valerá? Esse aspecto

não ficou tão bem esclarecido na proposta.

Retornando à discussão da PEC n° 331, de 2004, outra questão em xeque é a

viabilidade de a Comissão Mista Permanente também proferir o parecer com relação ao
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mérito. A esse respeito há muita controvérsia. O argumento levantado pelo Senador Lúcio

Alcântara (durante as discussões prévias à promulgação da EC n° 32,  de 2001) com relação à

multiplicidade de temas a serem abordados por uma MP, inviabilizaria, na visão daquele

legislador, uma única Comissão Mista Permanente. Entretanto a idéia apresentada por Amaral

Júnior (2004, p. 308), de uma interação da Comissão Mista Permanente com as comissões

temáticas permanentes de ambas as Casa do Congresso Nacional afetas ao tema tratado na

MP parece interessante. A propósito, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, em seu

art. 24, XIV c/c o art. 117, VIII, traz mecanismo semelhante ao sugerido por esse autor. Dessa

forma, a Comissão Mista Permanente poderia ouvir outra Comissão “em audiência” para

elucidação de matéria sujeita a seu pronunciamento. A consulta à outra Comissão é de caráter

apenas opinativo, podendo a Comissão Mista acolhê-la ou não. Embora seja a idéia simpática,

a sua mecânica não parece ser de fácil nem ágil consecução.

Outro argumento em defesa de se ter uma única Comissão Mista Permanente

para análise da admissibilidade e do mérito das medidas provisórias é a substituição, a

qualquer momento, pelos líderes partidários (conforme art. 10, VI do RICD), daqueles

membros que não se sentirem confortáveis, ou melhor, tecnicamente preparados, para discutir

e votar determinada matéria. Para Valle (2004, p. 72), todavia, essa não seria uma solução

mecanicamente viável.

A conveniência de uma Comissão Mista Permanente para apreciar o mérito de

uma MP também é tema enfrentado pelo Deputado Sigmaringa Seixas e outros. O ilustre

parlamentar ao justificar as alterações no art. 62 da CF/88, quando da apresentação da PEC n°

491, de 2005, (também apensada a PEC n° 511, de 2006) faz um arrazoado sobre o instituto

da medida provisória, defendendo a importância de se discutir previamente os pressupostos de

urgência e relevância. O legislador é contrário a qualquer proposta de se tentar definir

constitucionalmente em que consistem esses pressupostos. Para o autor não há nada mais

“mutável do que os conceitos de urgência e relevância, num mundo em que o espaço sócio-

político-econômico-cultural se modifica a cada dia, sobretudo face à realidade surpreendida e

reproduzida, cotidianamente, pelos meios de comunicação.” Acrescenta que os critérios são

políticos e inseridos na discricionariedade do Presidente da República, porém ressalta que o

Congresso Nacional tem a prerrogativa de entender a matéria de maneira diferente do Chefe

do Governo. O parlamentar é contrário a se discutir o mérito numa Comissão Mista

Permanente, todavia é simpático à idéia de se transferir às comissões permanentes das Casas

congressuais a atribuição de apreciarem medidas provisórias, em razão dos seus respectivos

campos temáticos.
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A discussão a respeito de criação de uma Comissão Mista Permanente para

tratar da admissibilidade e mérito faz-se necessário, pois – como relatado anteriormente – as

comissões mistas especiais, na prática, não funcionam, há apenas uma composição formal e

virtual, ficando o parecer a cargo do relator da proposição. As medidas provisórias exigem um

rito mais ágil, o processo de criação da comissão especial, indicação de membros, eleição de

presidente e vice-presidente e escolha de relatores para cada MP editada demanda algum

tempo. Soma-se ainda a esse fator a multiplicidade de comissões mistas especiais existentes

(para exemplificar, no ano de 2007 foram editadas 70 MP), aumentando sobremaneira a

agenda de atividades imposta aos parlamentares.

As duas últimas propostas a serem analisadas e que tratam da criação de

Comissão Mista Permanente correspondem às PEC n°s 328, de 2004 e 420, de 2005,

respectivamente, dos Deputados Marcelo Ortiz e outros, e Michel Temer e outros.

A proposta do Deputado Marcelo Ortiz e outros apresenta algumas alterações

no rito das MP que merecem comentário. A primeira refere-se a uma análise prévia dos

pressupostos constitucionais, por uma Comissão Mista Permanente, antes de a MP ter “força

de lei”. Idéia semelhante – com relação a vinculação da “força de lei” somente após

apreciação da urgência e relevância – foi apresentada nas PEC n°s 323, de 2004 e 511, de

2006, anteriormente examinadas, valendo para a PEC em tela os mesmos comentários. O

legislador, todavia, acrescenta dispositivo que autoriza o Presidente da República a publicar

medida provisória, caso após o prazo de 5 (cinco) dias, o Congresso Nacional não tenha

apreciado a matéria. É a aprovação tácita dos pressupostos de urgência e relevância. Esse tipo

de aprovação enfraquece a discussão e votação da matéria em Comissão Mista, prejudicando

ainda mais a imagem do parlamentar perante a sociedade. Mecanismo similar foi empregado

para o rito dos decretos-leis, tanto na Constituição de 1967, quanto na Emenda n° 1, de 1969 à

Constituição de 1967. Vale reproduzir novamente a redação dada ao art. 55, da EC n° 1/69,

com destaque para o § 1°, in fine:

Art. 55. O Presidente da República, em casos de urgência ou de interesse
público relevante, e desde que não haja aumento de despesa, poderá expedir
decretos-lei sobre as seguintes matérias:
I – segurança nacional;
II – finanças públicas, inclusive normas tributárias; e
III – criação de cargos públicos e fixação de vencimentos.
§ 1° Publicado o texto, que terá vigência imediata, o Congresso Nacional o
aprovará ou rejeitará, dentro de 60 (sessenta) dias, não podendo emendá-lo; se,
nesse prazo, não houver deliberação, o texto será tido por aprovado. (grifo
nosso)
§ 2° A rejeição do decreto-lei não implicará a nulidade dos atos praticados
durante a sua vigência.



60

Outra alteração preconizada pela PEC n° 328, de 2004, é a volta da apreciação

da matéria em Sessão Conjunta bicameral do Congresso Nacional (vide art. 62 da CF/88, em

seu texto original e Resolução n° 1, de 1989). Argumenta o autor que com o intuito de agilizar

a apreciação da MP seria interessante debater a matéria em sessão conjunta, sendo a pauta do

Congresso sobrestada, se após 45 dias não se ultimar essa votação. Contudo, com relação ao

dispositivo proposto visando trancar a pauta do Congresso Nacional, vale lembrar o que

anteriormente foi mencionado pelo Deputado Arnaldo Madeira, em Audiência Pública na

CCJC: “O Congresso Nacional raramente se reúne”. Na verdade, os congressistas se reúnem

extraordinariamente em sessão conjunta, conforme dita o art. 1° do Regimento Comum, para:

Art. 1° A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, sob a direção da Mesa
deste, reunir-se-ão em sessão conjunta para:
I – inaugurar a sessão legislativa (art. 57, § 3º, I, da CF/88);
II – dar posse ao Presidente e ao Vice-Presidente da República eleitos (arts. 57,
§ 3º, III, e 78 da CF/88);
III – promulgar emendas à Constituição (art. 60, § 3º, da CF/88);
IV – (revogado pela CF/88);
V – discutir e votar o Orçamento (arts. 48, II, e 166 da CF/88);
VI – conhecer de matéria vetada e sobre ela deliberar (arts. 57, § 3º, IV, e 66, §
4º, da CF/88);
VII – (revogado pela CF/88);
VIII – (revogado pela CF/88);
IX – delegar ao Presidente da República poderes para legislar (art. 68 da CF/88);
X – (revogado pela CF/88);
XI – elaborar ou reformar o Regimento Comum (art. 57, § 3º, II, da CF/88); e
XII – atender aos demais casos previstos na Constituição e neste Regimento.

Talvez para forçar a votação da MP, o dispositivo poderia ser alterado,

propondo o sobrestamento da pauta das Casas do Congresso Nacional, forçando assim uma

sessão conjunta para apreciar a MP. É importante destacar que além dos vetos, PEC e

Orçamento, as leis delegadas são deliberadas em sessão conjunta.

Finalmente, tem-se o exame da PEC n° 420, de 2005, do Deputado Michel

Temer e outros. Dessa proposta cabe destacar alguns pontos. O primeiro diz respeito ao crime

de responsabilidade em que poderá incorrer o Presidente ao editar MP posteriormente

rejeitada pelo Congresso Nacional, por inexistência de urgência e relevância. Argumenta o

ilustre parlamentar que haverá uma responsabilização política do Presidente da República,

(semelhante ao voto de desconfiança do sistema parlamentarista) fazendo com que o

Executivo avaliasse a conveniência em editar medidas provisórias ou em utilizar outro

mecanismo constitucional, como por exemplo a urgência do art. 64. O mesmo tema é

proposto na PEC n° 264, de 2004, do Deputado Almir Moura e outros. Trata-se de medida

drástica e perigosa, visto que os requisitos de urgência e relevância são discricionários.

Ademais, esse dispositivo poderia ser utilizado como mais um “ponto de veto” do Congresso
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Nacional. Sabe-se que há um juízo político durante a apreciação dos pressupostos

constitucionais, o que poderia levar a uma instabilidade política no país.

A PEC n° 420, de 2005, de forma semelhante à PEC n° 328, de 2004,

anteriormente estudada, propõe o retorno das sessões conjuntas de forma bicameral, sendo

que a proposta força o Congresso Nacional a deliberar no prazo de 7 (sete) dias a respeito do

tema. Caso não aprecie a MP nesse período, a medida provisória será rejeitada tacitamente.

Num primeiro momento, a rejeição tácita da MP parece ser um mecanismo extremo.

Entretanto, é uma maneira interessante de fazer com que o Congresso Nacional se reúna e

decida previamente a respeito dos pressupostos de urgência e relevância em Comissão Mista.

Parece ser uma tática interessante, visando a deliberação pelos congressistas de temas

verdadeiramente relevantes e urgentes, pois se eles não o fizerem irão sofrer as pressões da

sociedade civil. Essa mecânica parece ser mais interessante do que a apresentada na PEC n°

511 e outras que tratam da MP só ter força de lei após apreciação pelos congressistas.

Um último ponto a ser abordado na PEC n° 420, de 2005, diz respeito ao

dispositivo que veda a apresentação de emendas à MP. Num Estado Moderno, democrático de

direito, em que a participação da sociedade e o diálogo entre o Executivo e o Legislativo

fazem-se necessários, práticas que impeçam a participação dos representantes do povo na

formulação de leis, parecem ser impensáveis. A prática legislativa brasileira, bem como a

italiana permite ao parlamentar emendar a MP enviada pelo Presidente da República, gerando

uma nova proposição, o projeto de lei de conversão. Vale lembrar que no modelo brasileiro,

projetos de lei de autoria de parlamentares que tramitam com mais vagar, num ritmo próprio,

esse tipo de propositura pode ser apensada a MP e até mesmo incorporada ao texto do PLV,

tendo seu regime de tramitação mais agilizado.

De todas as PEC analisadas, é ponto pacífico o exame prévio com relação aos

pressupostos constitucionais e à admissibilidade, independentemente do mecanismo utilizado.

Todavia, nenhuma delas propõe que o exame dos pressupostos constitucionais seja deliberado

conclusivamente, ou pela Comissão Mista Permanente ou por outra Comissão (Mista Especial

ou CCJC). A idéia é apresentada por Amaral Júnior (2005a) e parece bem interessante. Diz o

autor:

[...] De modo a simplificar a tramitação da medida provisória – mormente
quando relativa a matéria não polêmica – vale examinar a possibilidade de
permitir à Comissão mista de Deputados e Senadores a que se refere o parágrafo
9° do art. 62 da Constituição a aprovação, de modo terminativo, da medida ou
respectivo projeto de lei de conversão, nos termos do inciso I do parágrafo 2° do
art. 58 da Constituição. [...]
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Ainda Amaral Júnior (2005a) relata as vantagens de a MP ter poder conclusivo:

abrevia o rito processual das MP; preserva a participação parlamentar nos debates; não exclui

a possibilidade de o Plenário de ambas as Casas se manifestar, visto que haveria a

possibilidade do recurso de um décimo dos membros de ambas as Casas, conforme

preceituam os seguintes dispositivos: art. 58, § 2º, I da CF/88 c/c o art. 24, II do RICD c/c o

art. 91 do RISF. Acrescente-se a esse rol de vantagens a diminuição no número de MP

sobrestando a pauta de deliberação. Como bem lembra o autor, esse mecanismo se aplicaria a

matérias não polêmicas. Todavia se a medida provisória não for deliberada em 45 dias,

entraria em regime de urgência, sobrestando a pauta de deliberação do Plenário, e

forçosamente o poder conclusivo cairia, conforme preceitua o próprio art. 24, II, h.

Após um estudo detalhado da bibliografia referente ao tema Comissão Mista,

bem como do exame das propostas de emenda à Constituição apensadas à PEC nº 511, de

2006, verifica-se que uma única Comissão Mista Permanente para tratar da admissibilidade

das medidas provisórias seria o mais viável. Na próxima seção será traçado o perfil dessa

Comissão Mista Permanente, assim como sua sistemática de tramitação.

4.3 A proposta de uma Comissão Mista Permanente

Tanto a Comissão Mista Permanente para tratar da admissibilidade, como o

instituto da medida provisória, são de inspiração italiana. Ainda que os sistemas políticos da

Itália e do Brasil sejam substancialmente diferentes – sistema parlamentarista na Itália e

presidencialista no Brasil – as realidades políticas nos dois países em muito se assemelham.

Maccabiani (2001) analisa em sua obra o processo de conversão dos decreti-

legge perante a Câmara dos Deputados na Itália, a partir da instituição naquele parlamento,

em 1998, de um Comitê Paritário que tem a incumbência de análise prévia, em caráter

opinativo, da admissibilidade das matérias. Tal Comitê passou a ter essa atribuição, que até

1997 era responsabilidade da Comissão de Assuntos Constitucionais da Câmara dos

Deputados daquele país.
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Vale transcrever a seguinte citação de Maccabiani (2001, p. 11)11, como síntese

da avaliação que a autora faz do papel do Comitê Paritário (composto por 10 representantes):

[...] a sua verdadeira função “parece em suma exprimir-se não no papel de
censura de fora sobre a qualidade dos textos” normativos “mas sim no acúmulo
de conhecimento dos fenômenos legislativos havidos no interior de uma
dinâmica concreta que informa a decisão legislativa no Parlamento” [...]

Também merece destaque a análise de Maccabiani (2001, p. 96) quanto à

eficácia desse Comitê Paritário. A autora aponta que as evidências demonstram que o Comitê

Paritário possui uma eficácia indireta maior do que sua eficácia direta. A eficácia direta, que

seria resultante da atuação específica do Comitê sobre as matérias em análise, é considerada

menos nítida. Já a eficácia indireta, decorrente da mera existência do Comitê, pode ser

observada pela melhoria quantitativa e qualitativa dos decreti-legge editados desde a criação

desse órgão do Parlamento. Ou seja, é a própria existência e funcionamento do Comitê que

traz reflexos positivos sobre a forma de atuação do Executivo na edição dos decreti-legge.

De forma análoga, a Comissão Mista Permanente que é aqui proposta para o

Brasil, atuaria como foro prévio, porém de caráter conclusivo, de análise dos pressupostos

constitucionais, bem como da admissibilidade com relação à constitucionalidade, legalidade e

técnica legislativa, e com relação à adequação financeira e orçamentária das medidas

provisórias. Já a análise do mérito das MP, seria de competência das comissões temáticas

permanentes afetas ao tema de cada medida.

Naturalmente, existem significativas diferenças entre o parlamentarismo

italiano e o presidencialismo brasileiro, assim como entre um Comitê Paritário e uma

Comissão Mista. Não obstante, com base na experiência italiana, é razoável supor que uma

Comissão Mista Permanente do Congresso Nacional, com as atribuições acima descritas,

possa vir a ter eficácia indireta semelhante àquela do Comitê Paritário no sistema político da

Itália.

A existência dessa única Comissão Mista Permanente do Congresso teria efeito

“moderador” sobre a atuação do Poder Executivo no Brasil na edição de Medidas Provisórias.

Tal como na Itália, isso provavelmente se refletiria numa maior qualidade e menor quantidade

de matérias encaminhadas por meio de medidas provisórias.

Paralelamente, a atribuição de competência às comissões temáticas

permanentes de cada Casa para apreciar as MP parece interessante, pois valoriza os trabalhos

das comissões permanentes, leva o debate para o âmbito deste órgão técnico, com uma

                                                          
11 Texto original: [...] la sua vera funzione “sembra insomma esprimersi non in um ruolo di censura dall’esterno
della qualità dei testi” normativi “bensì nell’accumulo di conoscenza sui fenomeni legislativi colti all’interno
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participação ativa da sociedade, e enfim, proporciona mais transparência ao processo

legislativo das MP. Na verdade, a participação das comissões permanentes na discussão de

algumas medidas provisórias já é realidade. No ano de 2007, por exemplo, a Comissão de

Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, em conjunto com outras comissões daquela

Casa realizou várias audiências públicas para debater temas que estavam tramitando por meio

de MP, com destaque para audiências públicas sobre o Programa de Aceleração do

Crescimento (PAC) e sobre a MP nº 380, de 2007, que institui o Regime de Tributação

Unificada (RTU), mais conhecida como a “MP do sacoleiro”.

Diante da constatação de que a criação de uma Comissão Mista Permanente é

fundamental para se ter um juízo prévio dos pressupostos constitucionais de urgência e

relevância, a seguinte sistemática de tramitação é proposta por esta autora12:

1. Editada a MP pelo Presidente da República, a mesma será publicada no

DOU. Nas 48 (quarenta e oito) horas que se seguirem à publicação da medida provisória, a

Presidência do Congresso Nacional fará publicar e distribuir avulsos da matéria, e

encaminhará a Comissão Mista Permanente para tratar da sua admissibilidade (CMPMP).

2. A CMPMP emitirá parecer terminativo a respeito do juízo prévio dos

pressupostos constitucionais, bem como da admissibilidade com relação à

constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, e com relação à adequação financeira e

orçamentária da medida provisória. A MP terá poder conclusivo no Congresso Nacional, de

acordo com o disposto no art. 58, § 2º, I da CF/88 c/c o art. 24, II do RICD c/c o art. 91 do

RISF. Note-se que como os pressupostos de urgência e relevância ainda não foram

apreciados, há apenas uma presunção de que a matéria é urgente. Dessa forma a MP não

tramitaria na Comissão Mista em regime de urgência, porquanto não haveria impedimento de

se ter um caráter conclusivo para a apreciação da admissibilidade da matéria.

3. Resolução do Congresso Nacional disporá sobre a Comissão Mista a que se

refere o § 9º do art. 62 da Constituição, bem como da tramitação das matérias a que se refere

o mesmo artigo. Observando-se as seguintes regras:

3.1 A composição da CMPMP será de 40 (quarenta) parlamentares, sendo

30 (trinta) deputados e 10 (dez) senadores, com igual número de suplentes, já

respeitada uma vaga para as minorias.

                                                                                                                                                                                    
delle concrete dinamiche Che infomano la decisione legislativa in Parlamento”.
12 Ver Apêndice A
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3.2 A CMPMP terá 1(um) Presidente e 3 (três) Vice- Presidentes, eleitos por

seus pares, com mandato anual, encerrando-se na última terça-feira do mês de

fevereiro do ano seguinte, vedada a reeleição.

3.3 Até o quinto dia útil do mês de fevereiro, os Líderes indicarão ao

Presidente da Mesa do Congresso Nacional os membros titulares e suplentes em

número equivalente à proporcionalidade de suas bancadas na CMPMP. Não havendo

indicação pelos Líderes, o Presidente do Congresso Nacional fará a designação dos

integrantes dos respectivos partidos.

4. Nos 5 (cinco) dias que se seguirem à publicação da medida provisória no

DOU, emendas poderão ser oferecidas à MP. As emendas deverão ser entregues à CMPMP.

5. A CMPMP deverá apreciar a matéria em 7 dias. O Presidente da CMPMP

designará 1 (um) relator e 1 (um) relator revisor, pertencente à Casa diversa da do relator

designado, para cada MP a ser apreciada, alternando-se entre deputados e senadores.

6. Se a Comissão Mista não se reunir, serão considerados como não atendidos

os pressupostos constitucionais e a MP será arquivada. O Presidente da República, no entanto,

poderá enviar a matéria ao Congresso Nacional como projeto de lei em regime de urgência de

acordo com o art. 64 da CF/88. Talvez para alterar esse ponto o melhor instrumento

legislativo fosse uma PEC.

7. Se a Comissão não considerar atendidos os pressupostos constitucionais e a

admissibilidade da MP, bem como das emendas a ela apresentadas, esse parecer será tido

como terminativo, cabendo recurso ao Plenário, nos termos dos arts. 144 e 145 do RICD.

8. Se a Comissão considerar atendidos os pressupostos constitucionais e a

admissibilidade da MP, bem como, se for o caso, das emendas a ela apresentadas, esse parecer

será conclusivo, cabendo recurso ao Plenário, nos termos do art. 58, II da CF/88 c/c art. 132, §

2°144 do RICD.

9. Abre-se prazo de recurso de 5 dias, publicado no Diário do Congresso

Nacional, contra o parecer terminativo ou o poder conclusivo da CMPMP.

9.1 Se não houver recurso, considerar-se-á atendido o parecer da CMPMP

sobre os pressupostos constitucionais e a admissibilidade da MP e, se for o caso, das

emendas. A matéria é encaminhada de imediato à Câmara dos Deputados, para a

apreciação do mérito.

9.2 Se houver recurso, de imediato é convocada sessão conjunta do

Congresso Nacional para deliberar, em apreciação preliminar, sobre ele.
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9.2.1 Se em 2 dias o Congresso Nacional não se reunir para deliberar

sobre o recurso, considerar-se-á atendido o parecer da CMPMP sobre os

pressupostos constitucionais e a admissibilidade da MP e, se for o caso, das

emendas. A matéria é encaminhada de imediato à Câmara dos Deputados, para

a apreciação do mérito. Também nesse ponto parece que o melhor instrumento

legislativo a ser utilizado seja uma PEC.

9.2.2 Se o Congresso Nacional se reunir, poderá admitir ou não a MP.

Se o CN considerar atendidos os pressupostos constitucionais e a

admissibilidade da MP e, se for o caso, das emendas, a matéria é encaminhada

de imediato à Câmara dos Deputados, para a apreciação do mérito. Se o CN

não considerar atendidos os pressupostos constitucionais e a admissibilidade da

MP e, se for o caso, das emendas, a MP será arquivada.

10. Se a MP não for admitida ou perder a eficácia por decurso de prazo, as

relações jurídicas decorrentes desse período deverão se disciplinadas por PDL de autoria da

CMPMP, vedada a apresentação de PDL por deputado individualmente. Caso a Comissão

Mista não aprecie o PDL, em 60 dias, continuarão válidas as relações jurídicas constituídas e

decorrentes de atos praticados durante a vigência da MP.

11. A Câmara dos Deputados fará publicar em avulsos e no Diário da Câmara

dos Deputados o parecer da Comissão Mista e, a seguir, dispensado o interstício de

publicação, a medida provisória será examinada por aquela Casa.

12. O Presidente da Câmara dos Deputados, de imediato, despachará a matéria,

que tramitará em regime de urgência, para o Plenário e para, no máximo, 3 (três) comissões

de mérito, concomitantemente, para deliberação, conforme dispõe o art.139, VI do RICD.

Vale ressaltar que essa urgência é regimental, e não a urgência constitucional específica para

as MP com poder de sobrestamento de pauta.

13. A Câmara dos Deputados, para concluir os seus trabalhos, terá até o 28°

(vigésimo oitavo) dia de vigência da medida provisória, contado da sua publicação no Diário

Oficial da União. É vedado às Casas do Congresso Nacional emitir parecer sobre os

pressupostos constitucionais e a admissibilidade da MP.

14. Aprovada na Câmara dos Deputados, a matéria será encaminhada ao

Senado Federal, que, para apreciá-la, terá até o 42° (quadragésimo segundo) dia de vigência

da medida provisória, contado da sua publicação no Diário Oficial da União.
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15. O Presidente do Senado Federal, de imediato, despachará a matéria, que

tramitará em regime de urgência, para o Plenário e para, no máximo, 3 (três) comissões de

mérito, concomitantemente, para deliberação, conforme dispõe o art. 113 do RISF. O mesmo

comentário feito para a urgência regimental do item 12 vale para este item.

16. Se a medida provisória aprovada pelo Senado Federal sofrer alterações o

processo retornará à Câmara dos Deputados, que deliberará, exclusivamente, sobre as

alterações oferecidas pelo Senado Federal à medida provisória ou ao projeto de lei de

conversão. A Câmara dos Deputados terá 3 dias para apreciar as alterações propostas pelo

Senado Federal.

17. Se a Medida Provisória não for apreciada em até 45 (quarenta e cinco) dias

contados de sua publicação no Diário Oficial da União, entrará em regime de urgência,

subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até

que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas do Plenário da Casa em que

estiver tramitando.

18. Se a Medida Provisória não tiver sua votação encerrada nas 2 (duas) Casas

do Congresso Nacional, no prazo de 60 (sessenta) dias de sua publicação no DOU, estará

automaticamente prorrogada uma única vez a sua vigência por igual período.

Todavia, não descartando por completo a viabilidade da apreciação do mérito

ser feita pela CMPMP – mesmo porque existem mecanismos que poderiam viabilizar essa

análise, como a substituição de membro a qualquer tempo, quando da discussão e votação de

uma matéria, ou a consulta em audiência a comissões temáticas de ambas as Casas – será

apresentada uma sistemática adicional durante a apreciação da matéria na Comissão Mista

que agilizaria a votação de MP “não tão polêmica”. Entende-se por “não polêmica” aquela

MP que não receber emendas e tiver os pressupostos constitucionais e de admissibilidade

atendidos. Assim, fica a seguinte sugestão:

1. Nos 5 (cinco) dias que se seguirem à publicação da medida provisória no

DOU, emendas poderão ser oferecidas a MP. As emendas deverão ser entregues à CMPMP. A

Comissão Mista apreciará a matéria em até 7 dias.

2. Se a Comissão considerar por unanimidade atendidos os pressupostos

constitucionais e a admissibilidade da MP, o parecer será conclusivo, cabendo recurso ao

Plenário, nos termos do art. 58, II da CF/88 c/c art. 132, § 2° do RICD. Se não forem

recebidas emendas, poderá a CMPMP proferir parecer de mérito, com complementação de
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voto do relator, para que em um único parecer se analisem os aspectos de admissibilidade e

mérito.

3. Abre-se prazo de recurso de 5 dias no Diário do Congresso Nacional, contra

o poder conclusivo da CMPMP.

Os procedimentos posteriores seguirão a mesma ordem apresentada para o

modelo anteriormente proposto.

Do estudo acima, verifica-se que vários mecanismos podem ser propostos

visando aperfeiçoar o rito das medidas provisórias. A sistemática apresentada de criação de

uma Comissão Mista Permanente para tratar da admissibilidade da MP e, em alguns casos não

polêmicos, do seu mérito parece ser bastante viável, e poderia ser implementada apenas por

alteração na Resolução n° 1, de 2002 – CN.

A Constituição já prevê a existência de Comissão Mista para fazer um juízo

prévio dos pressupostos constitucionais, conforme dispõem os §§ 5° e 9° do seu art. 62.

Também o poder conclusivo já está previsto na CF em seu art. 58, § 2°, I.

Sabe-se que o rito de uma PEC é muito mais rigoroso e demorado. Dessa

forma, faz-se necessário utilização de mecanismo mais rápido – como as alterações por meio

de resoluções – a fim de solucionar a inconstitucionalidade formal no procedimento

atualmente adotado para apreciação das medidas provisórias.

Entretanto, o histórico de desrespeito aos limites materiais de uma norma

infraconstitucional – introduzindo fato novo ao ordenamento jurídico em dissonância com os

preceitos constitucionais – tem enfraquecido o uso das resoluções. Some-se a isso a maior

visibilidade que o parlamentar tem ao apresentar uma PEC. Assim as propostas acima

caberiam tanto numa resolução, quanto numa proposta de emenda à Constituição.
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5 Conclusões

A Constituição brasileira de 1988 dotou o Presidente da República de inúmeros

instrumentos de participação no processo legislativo. A lei delegada e a medida provisória são

exemplos elencados na Carta Maior de atos legislativos do Chefe do Executivo.

Aliás, num Estado moderno, pensar no processo de feitura de leis marcado por

uma rígida concepção de separação de poderes é afastar-se da realidade. A idéia de que o

Poder Legislativo faz a lei, o Poder Executivo cumpre a lei e o Poder Judiciário faz cumprir a

lei deve-se ajustar aos novos tempos. A verdadeira repartição de poderes, ou melhor, de

funções é aquela expressa pelo mandamento maior de um país, a sua Constituição.

Num mundo das urgências, da avançada tecnologia em termos de

comunicação, transporte e informação, a presença do Executivo no processo de elaboração de

leis faz-se necessária, assegurando assim a governabilidade. A medida provisória é um

instrumento normativo ágil nas mãos do Chefe do Executivo para a tomada de decisões, em

situações excepcionais.

Todavia, para se conciliar democracia com governabilidade, há que se ter

freios ou limites com relação a intervenção de um poder sobre o outro. A edição excessiva de

medidas provisórias pelo Chefe do Executivo, muitas vezes, desrespeitando os pressupostos

de urgência e relevância, deve ser combatida pelo Legislativo. Exercer esse controle está sob

a responsabilidade do Legislativo.

O constituinte, ao longo desses últimos vinte anos, introduziu novos

mecanismos no rito de tramitação das MP, na tentativa de coibir o seu uso abusivo. Em 2001,

a Emenda Constitucional n° 32 inovou ao acrescentar a imperativa necessidade de o

Congresso Nacional deliberar previamente a respeito dos pressupostos constitucionais de

urgência e relevância, quando da apreciação da MP, diminuindo assim a insegurança que

havia na esfera jurídica. No entanto, o parágrafo 5° do art. 62 é mandamento constitucional

sistematicamente descumprido pelo legislador, que se protege numa legislação inferior, a

Resolução n° 1, de 2002, do CN, flagrantemente inconstitucional.

A Carta Maior é clara ao dizer em seu art. 62, § 9° que Comissão Mista de

Deputados e Senadores fará um juízo prévio dos pressupostos constitucionais de relevância e

urgência. Contudo, o que se vê é a não constituição de Comissão Mista, nem mesmo a

deliberação prévia do Congresso Nacional a respeito desses pressupostos.
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A criação de uma única Comissão Mista Permanente para fazer o juízo prévio

dos requisitos constitucionais é o caminho mais viável. Somente um colegiado forte e

comprometido com a transparência poderá exercer o controle da quantidade e qualidade das

MP editadas pelo Chefe do Executivo. Assim, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal

poderão vislumbrar uma agenda própria de trabalhos, sem prejuízo de suas responsabilidades

em apreciar as MP.

A constituição dessa Comissão Mista é de fácil e ágil consecução, porquanto o

constituinte derivado não especificou na Carta Maior o seu tipo, permanente ou especial.

Bastaria uma resolução do Congresso Nacional alterando a Resolução n° 1, de 2002, vigente.

Todavia, nada impediria que o legislador apresentasse proposta de emenda à Constituição

delimitando na Carta Magna o tipo de Comissão Mista.

Não só a criação, mas principalmente o funcionamento da Comissão Mista

Permanente é mecanismo conveniente e necessário para que o Congresso Nacional recupere a

sua imagem perante a opinião pública. O Congresso Nacional tem que se comprometer com a

sociedade, tem que impor limites ao Executivo e tem que ser responsável pelas leis que faz.

Por fim, a impressão que se tem, é de que falta vontade política para deliberar

previamente a respeito dos pressupostos constitucionais quando da votação das MP. Várias

mudanças podem ocorrer, novas Propostas de Emendas à Constituição poderão surgir e outras

resoluções para regular o rito da MP poderão ser aprovadas, sem que algum resultado positivo

ocorra para reduzir o excessivo número de medidas provisórias. Na realidade, não haveria

necessidade de mudança de texto, mas de conduta. Bastaria que se cumprisse a Constituição

Federal para que os princípios democráticos e constitucionais fossem respeitados. Bastaria

que o Chefe do Executivo enviasse ao Congresso Nacional apenas matérias realmente

urgentes e relevantes, respeitando os pressupostos constitucionais. Não obstante, caso isso não

ocorresse, o Congresso entraria em cena e faria o controle prévio, mesmo que político, da

relevância e urgência da matéria. Adicionalmente, a sociedade poderia participar e provocar o

Judiciário com relação à inconstitucionalidade, formal ou material, de algumas MP,

interpretando a Constituição Federal como norma obrigatória a ser respeitada pelos

regulamentos internos do Parlamento.



71

6 Referências

ABREU JUNIOR, Diogo Alves. Medidas Provisórias: o poder quase absoluto. Brasília:
Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2002. 77 p.

AMARAL JÚNIOR, José Levi Melo do. Medida Provisória e a sua conversão em lei: a
emenda constitucional n. 32 e o papel do Congresso Nacional. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2004. 336 p.

______. O rito das Medidas Provisórias deve ser repensado. Revista Consultor Jurídico,
São Paulo, fev. 2005a. Disponível em: < http://conjur.estadao.com.br/static/text/33098,1>
Acesso em 20 jan. 2008.

______. Comissão paritária pode melhorar análise de MPs. Revista Consultor Jurídico, São
Paulo, mar. 2005b. Disponível em:< http://conjur.estadao.com.br/static/text/33439,1> Acesso
em 20 jan. 2008.

BARROS, Sérgio Resende de. Medidas, provisórias? Revista da Procuradoria-Geral do
Estado de São Paulo, São Paulo, n.53, p.67-82, jun.2000.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Notas taquigráficas da Reunião de Audiência Pública
do dia 19 de abril de 2007. 48 p. Disponível em
<http://www2.camara.gov.br/comissoes/ccjc/notastaq/nt19042007.pdf> Acesso em: 1o fev.
2008.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 7.ed.
Brasília: Centro de Documentação e Informação, Coordenação de Publicações, 2006. 395 p.

BRASIL. Congresso. Regimento Comum: Resolução no 1, de 1970-CN, com alterações
posteriores, até 2006, e legislação conexa. Brasília: Congresso Nacional, 2007. 272 p.

BRASIL. Congresso. Resolução no 1, de 2 de maio de 1989. Dispõe sobre a regulamentação
das medidas provisórias. Disponível em
<http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/visualizarNorma.html?ideNorma=
541500&PalavrasDestaque=>. Acesso em 22 abr. 2007.

BRASIL. Congresso. Resolução no 1, de 8 de maio de 2002. Dispõe sobre a regulamentação
das medidas provisórias. Disponível em
<http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/visualizarNorma.html?ideNorma=
497942>. Acesso em 22 abr. 2007.



72

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília:
Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2006. 87 p.

BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional n° 32, de 11 de setembro de 2001.
Trata da vigência de Medida Provisória. Disponível em <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm >. Acesso em:
22 abr. 2007.

BRASIL. Senado Federal. Regimento Interno: Resolução n° 93, de 1970. Brasília: Senado
Federal, 2007. 2v.

CLÈVE, Clèmerson Merlin. Medidas Provisórias. 2ª edição, revista e ampliada. São Paulo:
Ed. Max Limonad, 1999.

DAMOUS, Wadih; DINO, Flávio. Medidas Provisórias no Brasil: origem, evolução e novo
regime constitucional. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005. 163 p.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva,
2002. 303 p.

FIGUEIREDO, Argelina; LIMONGI, Fernando. Relações Executivo-Legislativo na nova
ordem constitucional. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1999.

ITALIA. Costituzione (1947). Costituzione della Repubblica Italiana. Disponível em:
http://www.camera.it/files/costituzione/Costituzione_testo_completo.pdf. Acesso em: 22 jan.
2008

LIMONGI, Fernando; FIGUEIREDO, Argelina. Medidas Provisórias. In: VANNUCHI,
Paulo; BENEVIDES, Maria Victoria; KERCHE, Fábio (Orgs.). Reforma Política e
Cidadania. São Paulo:Editora da Fundação Perseu Abramo, 2003.

MACCABIANI, Nadia. La conversione dei decreti legge davanti alla Camera dei
deputat: la prassi del Comitato per la legislazione. Brescia: Promodis Itália, 2001. 97 p.

MARIOTTI, Alexandre. Medidas provisórias. São Paulo: Saraiva, 1999, 112 p.

MELO, Marcus As Reformas Constitucionais no Brasil: instituições políticas e processo
decisório. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2002. 248 p.



73

MENEZES, Andrea Christina de Souza Barcelos. Medida Provisória e principais propostas
de aperfeiçoamento: análise crítica. Brasília: s.ed., 2007. 60 f.

PALERMO, Vicente. Como se governa o Brasil? O debate sobre instituições políticas e
gestão de governo. Dados – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 43, n. 3, p. 521-
558, 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em: 29 jan. 2008.

PEREIRA, Carlos; MUELLER, Bernardo. Uma teoria da preponderância do Poder Executivo:
o sistema de comissões no Legislativo brasileiro. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São
Paulo, v. 15, n. 43, p. 45-67, jun. 2000.

REIS, Fábio Wanderley. Dilemas da democracia no Brasil. In: AVELAR, Lúcia; CINTRA,
Antônio Octávio (Orgs.). Sistema político brasileiro: uma introdução. São Paulo: Editora
Unesp, 2007. p. 467-490.

RESENDE, Idma. Medidas Provisórias e a Emenda Constitucional n° 32/01. Jus Navigandi,
Teresina, ano 7, n. 65, maio 2003. Disponível em:
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4073>. Acesso em: 05 fev. 2008.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez, 2003.

VALLE, Juliana Carla de Freitas do. As Medidas Provisórias: o procedimento legislativo e
seus efeitos jurídicos. Série Jurídica. Brasília: FDK Editora, 2004. 136 p.



74

Apêndice A

(projeto de lei de conversão)

 

5 dias para 
apresentação 
de Emendas 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E 
ENVIO DA MENSAGEM AO 
CONGRESSO NACIONAL 

COMISSÃO MISTA 
7 dias Limite para Emissão Parecer de 

Comissão 
PODER CONCLUSIVO 

Pressupostos Constitucionais e 
Admissibilidade 

Comissão Mista 
se reuniu em 
até 7 dias? 

ARQUIVO 

NÃO 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

(Comissões e Plenário) 
Apreciou a favor do 

MÉRITO em até 28 dias? 
MÉRITO

NÃO 

SIM 

Projeto de Lei de 
Conversão ou Texto 

Original 

SIM

Com. Mista 
Houve 

recurso em 
até 5 dias? 

SIM 

ARQUIVO 

CONGRESSO 
NACIONAL  
Apreciou em 
até 2 dias? 

CONGRESSO 
NACIONAL  

Deliberou a favor dos 
Pressupostos 

Constitucionais e da 
Admissibilidade ? 

SIM 

SIM 

SENADO FEDERAL  
(Comissões e Plenário) 

Apreciou a favor do 
MÉRITO em até 42 dias? 

 

NÃO 
CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

 
3 dias 

SIM com modificações ao 
texto aprovado na CD 

Somente haverá sanção ou veto pelo Executivo 
no caso de alterações ao texto original 

(projeto de lei de conversão) 

P R O M U L G A Ç Ã O 

SIM sem modificações ao texto 

Com. Mista 
Deliberou a 

favor? 

NÃO 

Com. Mista 
Houve 

recurso em 
até 5 dias? 

ARQUIVO 

NÃO 

SIM 
NÃO 

SIM 

NÃO 

NÃO 
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Anexo A

Resolução n° 1, de 1989-CN

Dispõe sobre a apreciação, pelo
Congresso Nacional, das Medidas
Provisórias a que se refere o art. 62 da
Constituição Federal.

O Congresso Nacional resolve:

Art. 1° O exame e a votação, pelo Congresso Nacional, de Medidas Provisórias adotadas pelo Presidente da
República, com força de lei, nos termos do art. 62 da Constituição Federal, será feita com a observância das
normas contidas na presente resolução.

Art. 2° Nas quarenta e oito horas que se seguirem à publicação, no Diário Oficial da União, de Medida
Provisória adotada pelo Presidente da República, a Presidência do Congresso Nacional fará publicar e distribuir
avulsos da matéria, e designará Comissão Mista para seu estudo e parecer.
§ 1° A Comissão Mista será integrada por seis Senadores e seis Deputados e igual número de suplentes,
indicados pelos respectivos líderes, obedecida, tanto quanto possível, a proporcionalidade partidária ou de blocos
parlamentares.
§ 2° Ao aplicar-se o critério da proporcionalidade partidária prevista no parágrafo anterior, observar-se-á a
sistemática de rodízio para as representações não contempladas, de tal forma que todos os partidos políticos ou
blocos parlamentares possam se fazer representar nas Comissões Mistas previstas nesta resolução.(*)
§ 3° A indicação pelos líderes deverá ser encaminhada à Presidência do Congresso Nacional até as doze horas do
dia seguinte ao da publicação da Medida Provisória.
§ 4° Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo anterior, sem a indicação, o Presidente do Congresso Nacional
fará a designação dos integrantes do respectivo partido.
§ 5° A Constituição da Comissão Mista e a fixação do calendário de tramitação da matéria poderão ser
comunicadas em sessão do Senado ou conjunta do Congresso Nacional, sendo, no primeiro caso, dado
conhecimento à Câmara dos Deputados, por ofício, ao seu Presidente.
§ 6° O Congresso Nacional estará automaticamente convocado se estiver em recesso quando da edição de
Medida Provisória, cabendo ao seu Presidente marcar sessão a realizar-se no prazo de cinco dias, contado da
publicação da mesma no Diário Oficial da União.

Art. 3° Uma vez designada, a Comissão terá o prazo de 12 horas para sua instalação, quando serão eleitos o seu
Presidente e o Vice-Presidente e designado relator para a matéria.

Art. 4° Nos cinco dias que se seguirem à publicação da Medida Provisória no Diário Oficial da União, poderão a
ela ser oferecidas emendas que deverão ser entregues à Secretaria da Comissão.
§ 1° É vedada a apresentação de emendas que versem matéria estranha àquela tratada na Medida Provisória,
cabendo ao Presidente da Comissão o seu indeferimento liminar.
§ 2° O autor de emenda não aceita poderá recorrer, com apoio de três membros da comissão, da decisão do
Presidente para o Plenário desta, que decidirá, definitivamente, por maioria simples, sem discussão ou
encaminhamento de votação.
§ 3° A emenda deverá ser acompanhada de texto regulando as relações jurídicas decorrentes do dispositivo da
Medida Provisória objeto da mesma.
§ 4° Os trabalhos da Comissão Mista serão iniciados com a presença mínima de um terço de seus membros.

Art. 5° A Comissão terá o prazo de cinco dias, contado da publicação da Medida Provisória no Diário Oficial da
União, para emitir parecer que diga respeito à sua admissibilidade total ou parcial, tendo em vista os
pressupostos de urgência e relevância a que se refere o art. 62 da Constituição.
§ 1° O parecer, em qualquer hipótese, e sem prejuízo do normal funcionamento da comissão, será encaminhado à
Presidência do Congresso Nacional, para as seguintes providências:
I - no caso de o parecer da comissão concluir pelo atendimento dos pressupostos constitucionais, abertura de
prazo máximo de vinte e quatro horas para apresentação de recursos no sentido de ser a Medida Provisória
submetida ao Plenário, a fim de que este decida sobre sua admissibilidade;
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II - no caso de o parecer da comissão concluir pelo não atendimento daqueles pressupostos, convocação de
sessão conjunta para deliberar sobre a admissibilidade da Medida Provisória.
§ 2° O recurso a que se refere o inciso I do parágrafo anterior deverá ser interposto por um décimo dos membros
do Congresso Nacional, ou líderes que representem este número.
§ 3° Havendo recurso, a Presidência convocará sessão conjunta, a realizar-se no prazo máximo de vinte e quatro
horas do seu recebimento, para que o Plenário delibere sobre a admissibilidade da Medida Provisória.
§ 4° No caso do inciso II do § 1°, a sessão conjunta deverá ser realizada no prazo máximo de vinte e quatro
horas, contado do recebimento, pelo Presidente do Congresso Nacional, do parecer da comissão.
§ 5° Se, em duas sessões conjuntas, realizadas em até dois dias imediatamente subseqüentes, o Plenário não
decidir sobre a matéria, considerar-se-ão como atendidos pela Medida Provisória os pressupostos de
admissibilidade do art. 62 da Constituição Federal.

Art. 6° Verificado que a Medida Provisória atende aos pressupostos de urgência e relevância, a matéria seguirá a
tramitação prevista nos artigos posteriores. Tida como rejeitada, será arquivada, baixando o Presidente do
Congresso Nacional Ato declarando insubsistente a Medida Provisória, feita a devida comunicação ao Presidente
da República.
Parágrafo único. No caso deste artigo in fine, a Comissão Mista elaborará Projeto de Decreto Legislativo,
disciplinando as relações jurídicas decorrentes da vigência da Medida, o qual terá sua tramitação iniciada na
Câmara dos Deputados.

Art. 7° Admitida a Medida Provisória, o parecer da Comissão, a ser encaminhado à Presidência do Congresso
Nacional no prazo máximo de quinze dias, contado de sua publicação no Diário Oficial da União, deverá
examinar a matéria quanto aos aspectos constitucional e de mérito.
§ 1° A Comissão poderá emitir parecer pela aprovação total ou parcial ou alteração da Medida Provisória ou pela
sua rejeição; e, ainda, pela aprovação ou rejeição de emenda a ela apresentada, devendo concluir quando resolver
por qualquer alteração de seu texto:
I - pela apresentação de projeto de lei de conversão relativo à matéria;
II - pela apresentação de projeto de decreto legislativo, disciplinando as relações jurídicas decorrentes da
vigência dos textos suprimidos ou alterados, o qual terá sua tramitação iniciada na Câmara dos Deputados.
§ 2° Aprovado o projeto de lei de conversão será ele enviado à sanção do Presidente da República.

Art. 8° Esgotado o prazo da Comissão sem a apresentação do parecer, tanto com referência à admissibilidade da
Medida, quanto à sua constitucionalidade e mérito, será designado, pelo Presidente do Congresso Nacional,
relator que proferirá parecer em plenário, no prazo máximo de vinte e quatro horas.

Art. 9° Em plenário, a matéria será submetida a um único turno de discussão e votação.

Art. 10. Se o parecer da Comissão concluir pela inconstitucionalidade total ou parcial da Medida Provisória ou
pela apresentação de emenda saneadora do vício, haverá apreciação preliminar da constitucionalidade antes da
deliberação sobre o mérito.
Parágrafo único. Na apreciação preliminar, quando não houver discussão, poderão encaminhar a votação quatro
Congressistas, sendo dois contra e dois a favor.

Art. 11. Decidida a preliminar pela constitucionalidade da Medida Provisória ou pela aprovação de emenda
saneadora do vício, iniciar-se-á, imediatamente, a apreciação da matéria quanto ao mérito.

Art. 12. A discussão da proposição principal, das emendas e sub-emendas será feita em conjunto.

Art. 13. Na discussão, os oradores falarão na ordem de inscrição, pelo prazo máximo de dez minutos,
concedendo-se a palavra, de preferência, alternadamente, a Congressistas favoráveis e contrários à matéria.
§ 1° A discussão se encerrará após falar o último orador inscrito. Se, após o término do tempo da sessão, ainda
houver inscrições a atender, será ela prorrogada por duas horas, findas as quais será automaticamente, encerrada
a discussão.
§ 2° A discussão poderá ser encerrada por deliberação do plenário a requerimento escrito de dez membros de
cada Casa ou de líderes que representem esse número, após falarem dois senadores e seis deputados.
§ 3° Não se admitirá requerimento de adiamento da discussão ou da votação da matéria.

Art. 14. Encerrada a discussão, passar-se-á a votação da matéria, podendo encaminhá-la seis Congressistas,
sendo três a favor e três contra, por cinco minutos cada um.
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Art. 15. Admitir-se-á requerimento de destaque, para votação em separado, a ser apresentado até o encerramento
da discussão da matéria.

Art. 16. Faltando cinco dias para o término do prazo do parágrafo do art. 62 da Constituição Federal, a matéria
será apreciada em regime de urgência, sendo a sessão prorrogada, automaticamente, até decisão final.

Art. 17. Esgotado o prazo a que se refere o parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, sem deliberação
final do Congresso Nacional, a Comissão Mista elaborará projeto de Decreto Legislativo, disciplinando as
relações jurídicas decorrentes e que terá tramitação iniciada na Câmara dos Deputados.

Art. 18. Sendo a Medida Provisória aprovada, sem alteração de mérito, será o seu texto encaminhado em
autógrafos ao Presidente da República para publicação como lei.

Art. 19. Em caso de notória e excepcional urgência, o Presidente do Congresso Nacional, não havendo objeção
do plenário, poderá reduzir os prazos estabelecidos nesta Resolução.

Art. 20. Aplicar-se-ão, ainda, subsidiariamente, na tramitação da matéria, no que couber, as normas gerais
estabelecidas no Regimento Comum.

Art. 21. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, 2 de maio de 1989.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Resolução n° 2, de 2000-CN(*)

Dispõe sobre a participação das
bancadas minoritárias na composição das
comissões mistas.

O CONGRESSO NACIONAL, RESOLVE:

Art. 1 A fim de atender ao disposto no § 1° do art. 58, da Constituição Federal, é acrescentado à Resolução n°
1, de 1970-CN-Regimento Comum, o seguinte artigo:

"Art. 10-A. O número de membros das comissões mistas estabelecido neste Regimento, nas resoluções que
o integram e no respectivo ato de criação é acrescido de mais uma vaga na composição destinada a cada
uma das Casas do Congresso Nacional, que será preenchida em rodízio, exclusivamente, pelas bancadas
minoritárias que não alcancem, no cálculo da proporcionalidade partidária, número suficiente para participar
das referidas comissões."

Art. 2 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 16 de junho de 2000.

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
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Anexo B

Emenda Constitucional n° 32, de 2001

Altera dispositivos dos arts. 48, 57, 61,
62, 64, 66, 84, 88 e 246 da Constituição
Federal, e dá outras providências.

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

Art. 1° Os arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66, 84, 88 e 246 da Constituição Federal passam a vigorar com as seguintes
alterações:

" Art. 48. ..............................................................................................................................

X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que
estabelece o art. 84, VI, b;
XI - criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração
pública;......................................................................................................... " (NR)

" Art. 57. .................................................................................................................................

§7° Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria
para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do 8°, vedado o pagamento de parcela indenizatória
em valor superior ao subsídio mensal.
§ 8° Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso
Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação. " (NR)

" Art. 61. . ...............................................................................................................................

§1° . .......................................................................................................................................

II - . ........................................................................................................................................

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art.
84, VI........................................................................................................ " (NR)

" Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.
§ 1° É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
I - relativa a:

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;
b) direito penal, processual penal e processual civil;

c)
organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus
membros;

d)
planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3;
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II - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;
III - reservada a lei complementar;
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto
do Presidente da República.

§ 2° Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos
arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido
convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.

§ 3° As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se
não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7°, uma vez por
igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas
delas decorrentes.

§ 4° O prazo a que se refere o § 3° contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se
durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.

§ 5° A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas
provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.

§ 6° Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação,
entrará em regime de urgência, subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional,
ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em
que estiver tramitando.

§ 7° Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de
sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do
Congresso Nacional.

§ 8° As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados.

§ 9° Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas
emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do
Congresso Nacional.

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada
ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3° até sessenta dias após a rejeição ou perda
de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados
durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta
manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. " (NR)

" Art. 64. ...............................................................................................................................

§ 2° Se, no caso do § 1°, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a
proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais
deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional
determinado, até que se ultime a votação.
..................................................................................................... " (NR)
" Art. 66. ........................................................................................... ....................................

§ 6° Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4°, o veto será colocado na ordem do dia da
sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.
....................................................................................................... " (NR)

" Art. 84. . ........................................................................................... ....................................
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VI - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa

nem criação ou extinção de órgãos públicos:
b)  extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;
..................................................................................................... " (NR)
" Art. 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública.
"(NR)

" Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja
redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1° de janeiro de 1995 até a
promulgação desta emenda, inclusive. " (NR)

Art. 2° As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até
que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.

Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de setembro de 2001

Mesa da Câmara dos Deputados Mesa do Senado Federal
Deputado Aécio Neves
Presidente

Senador Edison Lobão
Presidente, Interino

Deputado Efraim Morais
1° Vice-Presidente

Senador Antonio Carlos Valadares
2° Vice-Presidente

Deputado Barbosa Neto
2° Vice-Presidente

Senador Carlos Wilson
1° Secretário

Deputado Nilton Capixaba
2° Secretário

Senador Antero Paes de Barros
2° Secretário

Deputado Paulo Rocha
3° Secretário

Senador Ronaldo Cunha Lima
3° Secretário

Deputado Ciro Nogueira
4° Secretário

Senador Mozarildo Cavalcanti
4° Secretário
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Anexo C

Resolução n° 1, de 2002-CN

Dispõe sobre a apreciação, pelo
Congresso Nacional, das Medidas
Provisórias a que se refere o art. 62 da
Constituição Federal, e dá outras
providências.

O Congresso Nacional resolve:

Art. 1° Esta Resolução é parte integrante do Regimento Comum e dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso
Nacional, de Medidas Provisórias adotadas pelo Presidente da República, com força de lei, nos termos do art. 62
da Constituição Federal.

Art. 2° Nas 48 (quarenta e oito) horas que se seguirem à publicação, no Diário Oficial da União, de Medida
Provisória adotada pelo Presidente da República, a Presidência da Mesa do Congresso Nacional fará publicar e
distribuir avulsos da matéria e designará Comissão Mista para emitir parecer sobre ela.

§ 1° No dia da publicação da Medida Provisória no Diário Oficial da União, o seu texto será enviado ao
Congresso Nacional, acompanhado da respectiva Mensagem e de documento expondo a motivação do ato.
§ 2° A Comissão Mista será integrada por 12 (doze) Senadores e 12 (doze) Deputados e igual número de
suplentes, indicados pelos respectivos Líderes, obedecida, tanto quanto possível, a proporcionalidade dos
partidos ou blocos parlamentares em cada Casa.
§ 3° O número de membros da Comissão Mista estabelecido no § 2° é acrescido de mais uma vaga na
composição destinada a cada uma das Casas do Congresso Nacional, que será preenchida em rodízio,
exclusivamente, pelas bancadas minoritárias que não alcancem, no cálculo da proporcionalidade partidária,
número suficiente para participar da Comissão (Res. n° 2, de 2000-CN).
§ 4° A indicação pelos Líderes deverá ser encaminhada à Presidência da Mesa do Congresso Nacional até as 12
(doze) horas do dia seguinte ao da publicação da Medida Provisória no Diário Oficial da União.
§ 5° Esgotado o prazo estabelecido no § 4°, sem a indicação, o Presidente da Mesa do Congresso Nacional fará a
designação dos integrantes do respectivo partido ou bloco, recaindo essa sobre o Líder e, se for o caso, os Vice-
Líderes.
§ 6° Quando se tratar de Medida Provisória que abra crédito extraordinário à lei orçamentária anual, conforme os
arts. 62 e 167, § 3°, da Constituição Federal, o exame e o parecer serão realizados pela Comissão Mista prevista
no art. 166, § 1°, da Constituição, observando-se os prazos e o rito estabelecidos nesta Resolução.
§ 7° A constituição da Comissão Mista e a fixação do calendário de tramitação da matéria poderão ser
comunicadas em sessão do Senado Federal ou conjunta do Congresso Nacional, sendo, no primeiro caso, dado
conhecimento à Câmara dos Deputados, por ofício, ao seu Presidente.

Art. 3° Uma vez designada, a Comissão terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para sua instalação, quando
serão eleitos o seu Presidente e o Vice-Presidente, bem como designados os Relatores para a matéria.
§ 1° Observar-se-á o critério de alternância entre as Casas para a Presidência das Comissões Mistas constituídas
para apreciar Medidas Provisórias, devendo, em cada caso, o Relator ser designado pelo Presidente dentre os
membros da Comissão pertencentes à Casa diversa da sua.
§ 2° O Presidente e o Vice-Presidente deverão pertencer a Casas diferentes.
§ 3° O Presidente designará também um Relator Revisor, pertencente à Casa diversa da do Relator e integrante,
preferencialmente, do mesmo Partido deste.
§ 4° Compete ao Relator Revisor exercer as funções de relatoria na Casa diversa da do Relator da Medida
Provisória.
§ 5° O Presidente designará outro membro da Comissão Mista para exercer a relatoria na hipótese de o Relator
não oferecer o relatório no prazo estabelecido ou se ele não estiver presente à reunião programada para a
discussão e votação do parecer, devendo a escolha recair sobre Parlamentar pertencente à mesma Casa do
Relator e também ao mesmo Partido deste, se houver presente na reunião da Comissão outro integrante da
mesma bancada partidária.
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§ 6° Quando a Medida Provisória estiver tramitando na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, a
substituição de Relator ou Relator Revisor, na hipótese de ausência, ou a designação desses, no caso de a
Comissão Mista não haver exercido a prerrogativa de fazê-lo, será efetuada de acordo com as normas
regimentais de cada Casa.

Art. 4° Nos 6 (seis) primeiros dias que se seguirem à publicação da Medida Provisória no Diário Oficial da
União, poderão a ela ser oferecidas emendas, que deverão ser protocolizadas na Secretaria-Geral da Mesa do
Senado Federal.
§ 1° Somente poderão ser oferecidas emendas às Medidas Provisórias perante a Comissão Mista, na forma deste
artigo.
§ 2° No prazo de oferecimento de emendas, o autor de projeto sob exame de qualquer das Casas do Congresso
Nacional poderá solicitar à Comissão que ele tramite, sob a forma de emenda, em conjunto com a Medida
Provisória.
§ 3° O projeto que, nos termos do § 2°, tramitar na forma de emenda à Medida Provisória, ao final da apreciação
desta, será declarado prejudicado e arquivado, exceto se a Medida Provisória for rejeitada por ser
inconstitucional, hipótese em que o projeto retornará ao seu curso normal.
§ 4° É vedada a apresentação de emendas que versem sobre matéria estranha àquela tratada na Medida
Provisória, cabendo ao Presidente da Comissão o seu indeferimento liminar.
§ 5° O autor da emenda não aceita poderá recorrer, com o apoio de 3 (três) membros da Comissão, da decisão da
Presidência para o Plenário desta, que decidirá, definitivamente, por maioria simples, sem discussão ou
encaminhamento de votação.
§ 6° Os trabalhos da Comissão Mista serão iniciados com a presença, no mínimo, de 1/3 (um terço) dos
membros de cada uma das Casas, aferida mediante assinatura no livro de presenças, e as deliberações serão
tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos membros de cada uma das Casas.

Art. 5° A Comissão terá o prazo improrrogável de 14 (quatorze) dias, contado da publicação da Medida
Provisória no Diário Oficial da União para emitir parecer único, manifestando-se sobre a matéria, em itens
separados, quanto aos aspectos constitucional, inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência, de
mérito, de adequação financeira e orçamentária e sobre o cumprimento da exigência prevista no § 1° do art. 2°.
§ 1° O exame de compatibilidade e adequação orçamentária e financeira das Medidas Provisórias abrange a
análise da repercussão sobre a receita ou a despesa pública da União e da implicação quanto ao atendimento das
normas orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a conformidade com a Lei Complementar n° 101, de 4
de maio de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União.
§ 2° Ainda que se manifeste pelo não atendimento dos requisitos constitucionais ou pela inadequação financeira
ou orçamentária, a Comissão deverá pronunciar-se sobre o mérito da Medida Provisória.
§ 3° Havendo emenda saneadora da inconstitucionalidade ou injuridicidade e da inadequação ou
incompatibilidade orçamentária ou financeira, a votação far-se-á primeiro sobre ela.
§ 4° Quanto ao mérito, a Comissão poderá emitir parecer pela aprovação total ou parcial ou alteração da Medida
Provisória ou pela sua rejeição; e, ainda, pela aprovação ou rejeição de emenda a ela apresentada, devendo
concluir, quando resolver por qualquer alteração de seu texto:
I - pela apresentação de projeto de lei de conversão relativo à matéria; e
II - pela apresentação de projeto de decreto legislativo, disciplinando as relações jurídicas decorrentes da
vigência dos textos suprimidos ou alterados, o qual terá sua tramitação iniciada pela Câmara dos Deputados.
§ 5° Aprovado o parecer, será este encaminhado à Câmara dos Deputados, acompanhado do processo e, se for o
caso, do projeto de lei de conversão e do projeto de decreto legislativo mencionados no § 4°.

Art. 6° A Câmara dos Deputados fará publicar em avulsos e no Diário da Câmara dos Deputados o parecer da
Comissão Mista e, a seguir, dispensado o interstício de publicação, a Medida Provisória será examinada por
aquela Casa, que, para concluir os seus trabalhos, terá até o 28° (vigésimo oitavo) dia de vigência da Medida
Provisória, contado da sua publicação no Diário Oficial da União.

§ 1° Esgotado o prazo previsto no caput do art. 5°, o processo será encaminhado à Câmara dos Deputados, que
passará a examinar a Medida Provisória.
§ 2° Na hipótese do § 1°, a Comissão Mista, se for o caso, proferirá, pelo Relator ou Relator Revisor designados,
o parecer no Plenário da Câmara dos Deputados, podendo estes, se necessário, solicitar para isso prazo até a
sessão ordinária seguinte.
§ 3° Na hipótese do § 2°, se o parecer de Plenário concluir pela apresentação de Projeto de Lei de Conversão,
poderá, mediante requerimento de Líder e independentemente de deliberação do Plenário, ser concedido prazo
até a sessão ordinária seguinte para a votação da matéria.
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Art. 7° Aprovada na Câmara dos Deputados, a matéria será encaminhada ao Senado Federal, que, para apreciá-
la, terá até o 42° (quadragésimo segundo) dia de vigência da Medida Provisória, contado da sua publicação no
Diário Oficial da União.
§ 1° O texto aprovado pela Câmara dos Deputados será encaminhado ao Senado Federal em autógrafos,
acompanhado do respectivo processo, que incluirá matéria eventualmente rejeitada naquela Casa.
§ 2° Esgotado o prazo previsto no caput do art. 6°, sem que a Câmara dos Deputados haja concluída a votação da
matéria, o Senado Federal poderá iniciar a discussão dessa, devendo votá-la somente após finalizada a sua
deliberação naquela Casa (CF, art. 62, § 8°).
§ 3° Havendo modificação no Senado Federal, ainda que decorrente de restabelecimento de matéria ou emenda
rejeitada na Câmara dos Deputados, ou de destaque supressivo, será esta encaminhada para exame na Casa
iniciadora, sob a forma de emenda, a ser apreciada em turno único, vedadas quaisquer novas alterações.
§ 4° O prazo para que a Câmara dos Deputados aprecie as modificações do Senado Federal é de 3 (três) dias.
§ 5° Aprovada pelo Senado Federal Medida Provisória, em decorrência de preferência sobre projeto de lei de
conversão aprovado pela Câmara dos Deputados, o processo retornará à esta Casa, que deliberará,
exclusivamente, sobre a Medida Provisória ou o projeto de lei de conversão oferecido a esta pelo Senado
Federal.
§ 6° Aprovado pelo Senado Federal, com emendas, projeto de lei de conversão oferecido pela Câmara dos
Deputados, o processo retornará à Câmara dos Deputados, que deliberará sobre as emendas, vedada, neste caso,
a apresentação, pelo Senado Federal, de projeto de lei de conversão.
§ 7° Aplicam-se, no que couber, os demais procedimentos de votação previstos nos Regimentos Internos de cada
Casa.

Art. 8° O Plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional decidirá, em apreciação preliminar, o
atendimento ou não dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência de Medida Provisória ou de sua
inadequação financeira ou orçamentária, antes do exame de mérito, sem a necessidade de interposição de
recurso, para, ato contínuo, se for o caso, deliberar sobre o mérito.
Parágrafo único. Se o Plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal decidir no sentido do não
atendimento dos pressupostos constitucionais ou da inadequação financeira ou orçamentária da Medida
Provisória, esta será arquivada.

Art. 9° Se a Medida Provisória não for apreciada em até 45 (quarenta e cinco) dias contados de sua publicação
no Diário Oficial da União, entrará em regime de urgência, subseqüentemente, em cada uma das Casas do
Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas
do Plenário da Casa em que estiver tramitando.

Art. 10. Se a Medida Provisória não tiver sua votação encerrada nas 2 (duas) Casas do Congresso Nacional, no
prazo de 60 (sessenta) dias de sua publicação no Diário Oficial da União, estará automaticamente prorrogada
uma única vez a sua vigência por igual período.
§ 1° A prorrogação do prazo de vigência de Medida Provisória será comunicada em Ato do Presidente da Mesa
do Congresso Nacional publicado no Diário Oficial da União.
§ 2° A prorrogação do prazo de vigência de Medida Provisória não restaura os prazos da Casa do Congresso
Nacional que estiver em atraso, prevalecendo a seqüência e os prazos estabelecidos nos arts. 5°, 6° e 7°.

Art. 11. Finalizado o prazo de vigência da Medida Provisória, inclusive o seu prazo de prorrogação, sem a
conclusão da votação pelas 2 (duas) Casas do Congresso Nacional, ou aprovado projeto de lei de conversão com
redação diferente da proposta pela Comissão Mista em seu parecer, ou ainda se a Medida Provisória for
rejeitada, a Comissão Mista reunir-se-á para elaborar projeto de decreto legislativo que discipline as relações
jurídicas decorrentes da vigência de Medida Provisória.
§ 1° Caso a Comissão Mista ou o relator designado não apresente projeto de decreto legislativo regulando as
relações jurídicas decorrentes de Medida Provisória não apreciada, modificada ou rejeitada no prazo de 15
(quinze) dias, contado da decisão ou perda de sua vigência, poderá qualquer Deputado ou Senador oferecê-lo
perante sua Casa respectiva, que o submeterá à Comissão Mista, para que esta apresente o parecer
correspondente.
§ 2° Não editado o decreto legislativo até 60 (sessenta) dias após a rejeição ou a perda de eficácia de Medida
Provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-
ão por ela regidas.
§ 3° A Comissão Mista somente será extinta após a publicação do decreto legislativo ou o transcurso do prazo de
que trata o § 2°.
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Art. 12. Aprovada Medida Provisória, sem alteração de mérito, será o seu texto promulgado pelo Presidente da
Mesa do Congresso Nacional para publicação, como lei, no Diário Oficial da União.

Art. 13. Aprovado projeto de lei de conversão será ele enviado, pela Casa onde houver sido concluída a votação,
à sanção do Presidente da República.

Art. 14. Rejeitada Medida Provisória por qualquer das Casas, o Presidente da Casa que assim se pronunciar
comunicará o fato imediatamente ao Presidente da República, fazendo publicar no Diário Oficial da União ato
declaratório de rejeição de Medida Provisória.

Parágrafo único. Quando expirar o prazo integral de vigência de Medida Provisória, incluída a prorrogação de
que tratam os §§ 3° e 7° do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n°
32, de 2001, o Presidente da Mesa do Congresso Nacional comunicará o fato ao Presidente da República,
fazendo publicar no Diário Oficial da União ato declaratório de encerramento do prazo de vigência de Medida
Provisória.

Art. 15. A alternância prevista no § 1° do art. 3° terá início, na primeira Comissão a ser constituída, após a
publicação desta Resolução, com a Presidência de Senador e Relatoria de Deputado.

Art. 16. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal adaptarão os seus Regimentos Internos com vistas à
apreciação de Medidas Provisórias pelos respectivos Plenários de acordo com as disposições e os prazos
previstos nesta Resolução.

Art. 17. Norma específica disporá sobre o funcionamento das Comissões Mistas de que tratam os arts. 2° a 5°
desta Resolução.

Art. 18. Os prazos previstos nesta Resolução serão suspensos durante o recesso do Congresso Nacional, sem
prejuízo da plena eficácia de Medida Provisória.

Parágrafo único. Se for editada Medida Provisória durante o período de recesso do Congresso Nacional, a
contagem dos prazos ficará suspensa, iniciando-se no primeiro dia da sessão legislativa ordinária ou
extraordinária que se seguir à publicação de Medida Provisória.

Art. 19. O órgão de consultoria e assessoramento orçamentário da Casa a que pertencer o Relator de Medida
Provisória encaminhará aos Relatores e à Comissão, no prazo de 5 (cinco) dias de sua publicação, nota técnica
com subsídios acerca da adequação financeira e orçamentária de Medida Provisória.

Art. 20. Às Medidas Provisórias em vigor na data da publicação da Emenda Constitucional n° 32, de 2001,
aplicar-se-ão os procedimentos previstos na Resolução n° 1, de 1989-CN.

§ 1° São mantidas em pleno funcionamento as Comissões Mistas já constituídas, preservados os seus respectivos
Presidentes, Vice-Presidentes e Relatores, e designados Relatores Revisores, resguardada aos Líderes a
prerrogativa prevista no art. 5° do Regimento Comum.
§ 2° São convalidadas todas as emendas apresentadas às edições anteriores de Medida Provisória.
§ 3° São convalidados os pareceres já aprovados por Comissão Mista.

Art. 21. Ao disposto nesta Resolução não se aplica o art. 142 do Regimento Comum.

Art. 22. Revoga-se a Resolução n° 1, de 1989-CN, prorrogando-se a sua vigência apenas para os efeitos de que
trata o art. 20.

Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Congresso Nacional, em 8 de maio de 2002.

SENADOR RAMEZ TEBET
Presidente do Senado Federal
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Anexo D

Proposta de Emenda Constitucional n° 511, de 2006
(Do Senado Federal)

Altera o art. 62 da Constituição
Federal para disciplinar a
edição de medidas provisórias.

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

Art. 1° O art. 62 da Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, que
terão força de lei depois de aprovada a sua admissibilidade, devendo submetê-las de imediato ao Congresso
Nacional.

§ 1° ..........................................................................................................
I - .............................................................................................................
.................................................................................................................
e) tributos, salvo a sua redução ou extinção;
.................................................................................................................

§ 3° As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12, perderão eficácia, desde o início de sua
vigência, se não forem convertidas em lei no prazo de cento e vinte dias contados de sua publicação ou se forem
consideradas inadmitidas mediante recurso provido pelo plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado
Federal, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas
decorrentes.

§ 4° Os prazos a que se referem o § 3°, os incisos II e III do § 5° e o § 6° suspendem-se durante os períodos de
recesso do Congresso Nacional.

§ 5° A medida provisória somente terá força de lei depois de aprovada a sua admissibilidade pela comissão
competente para examinar a constitucionalidade das matérias da Casa onde se iniciar a discussão, observado o
seguinte:
I – a comissão terá três dias úteis contados da publicação da medida provisória para se manifestar;
II – da decisão da comissão cabe recurso, sem efeito suspensivo, ao plenário da respectiva Casa, assinado por um
terço da sua composição, que deverá ser protocolado até dois dias úteis após a decisão;
III – o plenário terá três dias úteis para apreciar o recurso, que constará da ordem do dia com prioridade sobre os
demais itens nesse período, sendo considerado desprovido se não apreciado nesse prazo;
IV – se a comissão não se manifestar no prazo a que se refere o inciso I, a decisão sobre a admissibilidade
transfere-se para o plenário da respectiva Casa, que terá três dias úteis para se manifestar, após o qual, também
não havendo decisão, considera-se inadmitida a medida provisória;
V - se o Congresso Nacional estiver em recesso, caberá à Comissão Representativa de que trata o § 4° do art. 58
apreciar a admissibilidade, nos termos do inciso I, mantido o direito ao recurso previsto nos incisos II e III;
VI – se a medida provisória não for admitida, será ela transformada em projeto de lei em regime de urgência, na
forma do § 1° do art. 64, com tramitação iniciada na Casa em que estiver.

§ 6° Observar-se-á o seguinte na tramitação das medidas provisórias:
I – a Câmara dos Deputados terá até sessenta dias para apreciar a matéria;
II – o Senado Federal terá até quarenta e cinco dias para apreciar a matéria;
III – a Casa iniciadora terá o remanescente do prazo da vigência da medida provisória, conforme definido no §
3°, para apreciação das emendas da Casa revisora, quando houver, ou da matéria, no caso do inciso VII, contados
do seu recebimento dessa última Casa;
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IV – os prazos a que se referem os incisos I e II contam-se, para a Casa iniciadora, da publicação da medida
provisória e, para a Casa
revisora, de seu recebimento na Casa iniciadora;
V – se, em cada fase da tramitação a que se referem os incisos I a III, a medida provisória não for apreciada
depois de transcorridos dois terços do respectivo prazo, entrará em regime de urgência, na Casa do Congresso
Nacional em que estiver tramitando, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais
deliberações legislativas do plenário da Casa respectiva, salvo sobre as decorrentes do inciso III deste parágrafo
e do inciso III do § 5°;
VI – se o prazo da Casa iniciadora se encerrar sem que a votação da medida provisória tenha sido concluída, a
matéria será encaminhada à Casa revisora no primeiro dia útil subseqüente, no estado em que se encontrar;
VII – aprovada a medida provisória pela Casa revisora, no caso do inciso VI, a matéria retornará ao exame da
Casa iniciadora, mesmo que aprovada sem emendas pela Casa revisora;
VIII – na hipótese do inciso VII, a Casa iniciadora poderá aprovar ou rejeitar a medida provisória e as emendas
da Casa revisora, vedada a inclusão de novas emendas;
IX – se o prazo da Casa revisora se encerrar sem que a votação da medida provisória tenha sido concluída, essa
perderá a eficácia e passará a tramitar como projeto de lei em regime de urgência, na forma do § 1° do art. 64,
considerado como originado da Casa iniciadora.
.................................................................................................................
§ 8° As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, ficando
a Mesa do Congresso Nacional incumbida de sua distribuição, observado critério de alternância.

§ 9° Observado o disposto neste artigo, as medidas provisórias serão apreciadas pela Câmara dos Deputados e
pelo Senado Federal na forma do regimento comum do Congresso Nacional e dos respectivos regimentos
internos.
.................................................................................................................
§ 13. Cada medida provisória tratará de um único objeto e não conterá matéria estranha a este objeto ou a ele não
vinculada por afinidade, pertinência ou conexão.” (NR)

Art. 2° As medidas provisórias que estiverem em vigor na data da publicação desta Emenda Constitucional
continuarão a tramitar:
I – na forma do art. 2° da Emenda Constitucional n° 32, de 2001, para as editadas anteriormente àquela Emenda;
II – pelas normas em vigor na data de sua edição, para as editadas após a Emenda Constitucional n° 32, de 2001.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica às medidas provisórias editadas em data
anterior à Emenda Constitucional n° 32, de 2001, que se encontrarem em tramitação no Congresso Nacional e
que tenham sido objeto de parecer conclusivo aprovado pela Comissão Mista da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, aplicando-se a elas as normas em vigor para aquelas editadas após a Emenda Constitucional n°
32, de 2001.

Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° Revogam-se os §§ 2° e 7° do art. 62 da Constituição Federal.

Senado Federal,  em    de fevereiro de 2006.

Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
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Anexo E

Proposta de Emenda Constitucional n° 323, de 2004
(Do Sr. José Arruda e outros)

Altera o art. 62 da Constituição
Federal, estabelecendo como
condição para a entrada em
vigor de medidas provisórias a
aprovação de parecer de
comissão mista sobre os
pressupostos de urgência e
relevância.

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

Art. 1° O art. 62 da Constituição Federal passa a vigorar com as alterações seguintes:

"Art. 62. (...)
....................................................................................................................................................................................
§ 3° As medidas provisórias só entrarão em vigor após reconhecida a existência dos pressupostos de urgência e
relevância em parecer preliminar aprovado por comissão mista de Deputados e Senadores.
§ 4° O parecer a que se refere o § 3° é de competência exclusiva da comissão mista, não podendo ser suprido
pelo de relator individual nomeado em substituição ao colegiado.
§ 5° As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 12 e 13, perderão eficácia, desde sua entrada em
vigor, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 8°, uma vez por
igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas
decorrentes.
§ 6° O prazo a que se refere o § 5° contar-se-á da publicação do parecer da comissão mista sobre o atendimento
dos pressupostos de urgência e relevância, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso
Nacional.
§ 7° Se a medida provisória não for apreciada até quarenta e cinco dias contados de sua entrada em vigor, entrará
em regime de urgência, subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas,
até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.
§ 8° Prorrogar-se-á uma só vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias
contado de sua entrada em vigor, não tiver a votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.
§ 9° As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados.
§ 10. Caberá à comissão mista a que se refere o § 3° examinar a medida provisória e sobre ela emitir parecer
antes de sua apreciação pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.
§ 11. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que
tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
§ 12. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 5° até sessenta dias após a rejeição ou perda de
eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados sob sua vigência
conservar-se-ão por ela regidas.
§ 13. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original de medida provisória, esta manter-se-á
integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. (NR)”

Justificação
O Constituinte de 1988 foi prudente ao prever, no texto da nova Carta, a utilização, pelo Presidente da
República, do instituto da Medida Provisória.
De fato, o Estado moderno necessita de instrumentos legislativos ágeis e eficazes para fazer frente a assuntos
urgentes e relevantes que digam respeito ao interesse público, sem que sua iniciativa se submeta,
obrigatoriamente, ao processo de tramitação legislativa no Congresso Nacional. O motivo da exceção é que o
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processo de tomada de decisões pelo Legislativo é lento, deve ser amadurecido com o tempo, e, por isso, não
constitui alternativa para oferecer a resposta ágil e eficaz exigida naqueles casos.
Mas o Constituinte também foi prudente ao prever o uso de Medida Provisória apenas em casos excepcionais –
já que a condição básica para sua edição é de que ela se revista de relevância e urgência.
Lamentavelmente, a História recente demonstra à saciedade que tais critérios vêm sendo sistematicamente
desrespeitados pelo Executivo: de instrumento excepcional que deveria ser, a Medida Provisória transformou-se
em recurso legiferante ordinário, de que a Presidência da República se vale a todo momento, para as questões
mais rotineiras.
Com isso, o Executivo usurpa as atribuições do Congresso Nacional e desrespeita a Lei Maior, que regula e
disciplina com clareza meridiana os limites de competência privativa tanto da Presidência da República quanto
do Legislativo.
Em iniciativa que objetivou pôr fim a essa usurpação de poderes, o Congresso Nacional aprovou, em setembro
de 2001, a Emenda Constitucional 32, que alterou as regras de tramitação das Medidas Provisórias. Graças a essa
iniciativa, eliminou-se a possibilidade, que vinha ocorrendo, de esse instrumento legal prolongar-se
indefinidamente no tempo, sem que o Congresso Nacional se manifestasse quanto a seu conteúdo: hoje, se a MP
não for votada em 120 dias, é tida como rejeitada e perde automaticamente seu efeito.
Porém, o recurso a esse instrumento legal ainda é feito indiscriminadamente pelo Executivo – persistindo,
portanto, a usurpação dos poderes do Congresso Nacional pela Presidência da República.
Em sua ânsia legiferante, o Executivo não apenas atropela o texto da Constituição como impede, na prática, o
pleno e regular funcionamento do Congresso Nacional: pelo volume excessivo de Medidas Provisórias que edita,
e diante da impossibilidade prática de as duas Casas legislativas pronunciarem-se a tempo sobre seu conteúdo, as
respectivas pautas de votação ficam rotineiramente obstruídas – de acordo com o mandamento da Carta Maior.
Impõe-se, imperiosamente, a necessidade de o Legislativo brasileiro recuperar suas prerrogativas, de fazer valer,
efetivamente, suas atribuições e competências legiferantes, previstas no texto constitucional.
Tal é o objetivo da presente Proposta de Emenda à Constituição, que ora submeto à apreciação dos Senhores
Deputados e Senadores.
Ela se desdobra em duas partes:
1. Dispõe que caberá a comissão mista de Deputados e Senadores decidir sobre os pressupostos de
urgência e relevância de Medida Provisória editada pelo Executivo. Esse parecer não poderá ser substituído pelo
de relator individual da matéria; e
2. A Medida Provisória só entrará em vigor depois que a referida comissão mista reconhecer a existência dos
pressupostos de urgência e relevância, previstos no caput do Artigo 62 da Constituição Federal.
Essa iniciativa, se aprovada, devolve ao Congresso Nacional, de forma efetiva, o poder de decidir se determinada
Medida Provisória editada pelo Executivo cumpre o mandamento constitucional de relevância e urgência; e
estabelece que ela somente entrará em vigor após manifestação da comissão mista encarregada de apreciá-la sob
essa ótica. Com isso, as duas Casas do Congresso Nacional também recuperarão a indispensável liberdade de
elaborar e fazer cumprir a pauta de seus trabalhos – hoje sistematicamente obstruída pelo desmedido volume de
Medidas Provisórias editadas pelo Executivo.
Pelas razões expostas, e na certeza de que a presente iniciativa observa absoluta sintonia com o interesse público,
peço o apoio dos ilustres pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, em   de     de 2004

José Roberto Arruda
Deputado Federal
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Anexo F

Proposta de Emenda Constitucional n° 328, de 2004
(Do Sr. Marcelo Ortiz e outros)

Dá nova redação ao art. 62 da
Constituição Federal, dispondo
sobre as medidas provisórias.

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

Art. 1° O art. 62 da Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 62. (....)...............................................................................................................
§ 3° O Presidente da República submeterá, antes de sua publicação, a proposta de medida provisória ao
Congresso Nacional, que a analisará através de comissão mista permanente, inclusive no recesso, para se
pronunciar, nos termos do seu regimento comum, exclusivamente sobre a urgência e relevância da matéria,
dentro do prazo máximo de cinco dias úteis, improrrogáveis.
§ 4° Reconhecida a existência dos pressupostos de urgência e relevância em parecer aprovado pela comissão
mista permanente, a proposta de medida provisória será devolvida ao Presidente da República para assinatura,
publicação e produção dos seus efeitos legais.
§ 5° Decorrido o prazo a que se refere o § 3°, sem a manifestação do Congresso Nacional, o Presidente da
República fica autorizado a publicar a medida provisória.
§ 6° As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 13 e 14, perderão eficácia, desde a edição, se não
forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 9°, uma vez por igual período,
devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.
§ 7° O prazo a que se refere o § 6° contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os
períodos de recesso do Congresso Nacional.
§ 8° Se a medida provisória não for apreciada até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em
regime de urgência, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas
das sessões conjuntas do Congresso Nacional.
§ 9° Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência da medida provisória que, no prazo de sessenta
dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada.
§ 10. As medidas provisórias serão apreciadas e votadas exclusivamente nas sessões conjuntas do Congresso
Nacional.
§ 11. Caberá à comissão mista permanente de Deputados e Senadores, examinar o mérito das medidas
provisórias e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão conjunta do Congresso Nacional, na
forma do regimento comum
§ 12. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que
tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
§ 13. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 6° até sessenta dias após a rejeição ou perda de
eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua
vigência conservar-se-ão por ela regidas.
§ 14. Aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original de medida provisória, esta manter-se-á
integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto.” (NR)
Art. 2o Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação
O instituto da medida provisória, da forma como concebido pelos constituintes de 1988, se constitui num
importante instrumento para a gestão pública, enquanto diploma legal, devido a rapidez dos seus efeitos no
encaminhamento de questões que impõe à Administração Pública Federal, soluções imediatas de extrema
relevância e urgência, ora na defesa dos interesses da própria Administração Pública Federal, como também de
toda a coletividade.
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No entanto, a prática tem demonstrado que nem sempre o Poder Executivo Federal vem utilizando-o da forma
como concebido.
É público e notório que o excesso de medidas provisórias editadas, e que obrigatoriamente chegam para a
apreciação do Congresso Nacional, da forma como atualmente dispõe o art. 62 da Constituição Federal, têm
prejudicado o ritmo dos trabalhos de ambas as Casas, vez que, aquilo que deveria ser uma excepcionalidade
passou a ser regra pois, em sua maioria, o argumento utilizado pelo Poder Executivo Federal para justificar as
suas edições não atende aos pressupostos constitucionais da relevância e urgência.
Não obstante as valiosas contribuições já oferecidas para a solução desse problema, e que encontram-se ainda em
tramitação nesta Casa, a contribuição que ora trago para apreciação dos senhores parlamentares, apresenta em
seu bojo, duas importantes inovações no processo legislativo das mesmas.
A primeira inovação diz respeito sobre a obrigatoriedade do Senhor Presidente da República, entendendo haver
necessidade da edição de uma nova medida provisória, deve, antes de sua publicação, submetê-la a uma análise
prévia por parte do Congresso Nacional, que, avaliada por uma comissão mista permanente, pronunciar-se-á
exclusivamente sobre o efetivo cumprimento do atendimento aos prefalados pressupostos constitucionais -
relevância e urgência – da matéria apresentada no texto da proposta.
Quero crer, ainda, que de alguma forma, esse novo procedimento também dará relativa legitimidade a proposta
de medida provisória. A segunda inovação determina que a análise e votação dessas novas medidas provisórias,
doravante devam ser realizadas em sessão conjunta do Congresso Nacional, a exemplo do que atualmente ocorre
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tornando o procedimento legislativo mais célere e objetivo, ao mesmo
tempo que não traz prejuízo ao atendimento dos princípios democráticos.
Com isso, a presente proposição visa também resgatar o processo natural e regular dos nossos trabalhos
legislativos. Na certeza de que esta contribuição vai ao encontro da inteligência estabelecida pelo art. 2° da nossa
Carta Magna, na busca incessante de se estabelecer uma perfeita harmonia entre os poderes da União, e
mantendo-se a sua independência, encaminho para apreciação dos senhores a presente Proposta de Emenda à
Constituição.

Sala das Sessões, em        de         de 2004

MARCELO ORTIZ
Deputado Federal/PV-SP
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Anexo G

Proposta de Emenda Constitucional n° 331, de 2004
(Do Sr. José Thomaz Nonô e outros)

Dá nova redação aos §§ 3.° e
seguintes do Art. 62 da
Constituição Federal,
instituindo comissão mista
permanente de parlamentares
para oferecer parecer
preliminar sobre os requisitos
de relevância e urgência das
medidas provisórias.

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

Art. 1° O art. 62 da Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 62.......................................................................................................................................................................
§ 3.° A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias
dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais, a ser exercido por comissão
mista permanente de Deputados e Senadores, que emitirá parecer acerca da existência dos requisitos de
relevância e urgência.
§ 4.° O parecer a que se refere o § 3° não poderá ser oferecido por relator individual em substituição ao
colegiado da comissão mista.
§ 5.° As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12, perderão eficácia, desde a edição, se a
comissão mista a que se refere o § 3.° concluir pelo não existência dos pressupostos de relevância e urgência, ou
se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 8°, uma vez por igual
período, devendo o Congresso Nacional, em ambos os casos, disciplinar, por decreto legislativo, as relações
jurídicas delas decorrentes.
§ 6.° O prazo a que se refere o § 5° contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os
períodos de recesso do Congresso Nacional.
§ 7.° Se a medida provisória não for apreciada até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em
regime de urgência, subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até
que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.
§ 8.° Prorrogar-se-á uma única vez, por igual período, a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta
dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso
Nacional.
§ 9.° As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados.
§ 10.° Caberá à mesma comissão mista a que se refere o § 3.° examinar a medida provisória e sobre ela emitir
parecer antes de sua apreciação pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional, bem como propor
o projeto de decreto legislativo a que se refere o § 5.°.
§ 11. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que
tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
§ 12. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 5.° até sessenta dias após a rejeição ou perda de
eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua
vigência conservar-se-ão por ela regidas.
§ 13. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á
integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. (NR)"
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JUSTIFICAÇÃO

A Constituição cidadã de 1988 estabeleceu como cláusula pétrea, e como tal imutável, o princípio da
independência e separação dos poderes, com funções distintas e controles mútuos, de forma a evitar a excessiva
concentração de autoridade em uma só instituição. Entre nós, todavia, a faculdade extraordinária de legislar por
medidas provisórias torna, de certa maneira, letra morta tal condição democrática essencial.
Na busca de impor controles à atividade legislativa do Poder Executivo, sem no entanto ceifar sua eficácia nas
hipóteses constitucionais de urgência, adotamos, a partir da aprovação da Emenda Constitucional n.° 32/2001,
uma disposição determinando que, a partir do 45.° dia de sua edição, as medidas provisórias travam a pauta de
votações do Legislativo até que sejam apreciadas. Tal regra foi instituída para evitar que as medidas provisória
ficassem sem o devido exame por tempo indeterminado, com sucessivas reedições pelo Executivo.
O problema é que o Executivo jamais considerou seriamente os pressupostos de relevância e urgência, e
vulgarizou tais pré-requisitos ao baixar medidas provisórias absolutamente desprovidas de suas condições mais
essenciais.
A utilização despudorada das medidas provisórias fere o princípio constitucional da separação dos poderes,
usurpando do Congresso sua essencial função legislativa. Além disso, o Parlamento passa a apreciar quase que
exclusivamente medidas provisórias, submetendo-se prioritariamente à pauta do Executivo, em prejuízo das
demandas da sociedade, que ficam em segundo plano.
Por isso, para que o equilíbrio entre os poderes seja restabelecido e para que tais questões sejam tratadas de
forma mais adequada, é fundamental que o Congresso Nacional se redimensione institucionalmente,
estabelecendo uma barreira seletiva, um filtro à enxurrada de medidas provisórias que tem inviabilizado seus
trabalhos.
Enquanto não se constrói mecanismo melhor que a medida provisória para garantir a instrumentação legislativa
hábil a disciplinar assuntos urgentes e relevantes do interesse público, é necessário ao menos alterar o modo de
sua apreciação no Congresso. Daí esta proposta de instituição de uma comissão mista de Deputados e Senadores
como foro prévio para exame das medidas, a exemplo da Comissão Mista de Orçamento.
Por seu caráter permanente, respeitada a proporcionalidade partidária, a nova comissão haverá de homogeneizar
os conceitos de relevância e urgência e deslocar para o seu interior o debate e as negociações de mérito. A
experiência demonstra que a discussão prévia, por parlamentares especializados, poderá facilitar enormemente as
votações definitivas em plenário. Por outro lado, a rejeição prévia de medidas provisórias que não atendem aos
pressupostos constitucionais deve desencorajar o furor normativo do Executivo, que passará a avaliar a
conveniência de editar medidas provisórias ou dar início ao processo legislativo regular.
Mecanismos alternativos também podem e devem ser pensados, de forma a evitar a paralisação contumaz da
agenda legislativa. Ainda assim, mudanças urgentes se impõem nesse quadro institucional que, além de pouco
democrático, muito contribui para o desapreço popular relativo a um Congresso que pode passar semanas sem
deliberar quaisquer matérias de sua iniciativa.
Buscando fugir do cenário em que o Poder Executivo não apenas executa, mas também legisla, enquanto ao
Legislativo compete apenas uma confusa e passiva obediência, buscamos o apoio de nossos ilustres pares para a
aprovação desta fundamental Proposta de Emenda à Constituição.

Sala das Sessões, em    de outubro de 2004.

Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ
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Anexo H

Proposta de Emenda Constitucional n° 420, de 2005
(Do Sr. Michel Temer e outros)

Dá nova redação ao artigo 62
da Constituição Federal.

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

Art. 1° O art. 62 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62. Em caso de relevância e urgência o Presidente da República, sob sua responsabilidade, poderá editar
medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.
§ 1º.............................................................................................................
I - .............................................................................................................
a (...)
b (...)
c (...)
d (...)
II - ..............................................................................................................
III - ..............................................................................................................
IV - ..............................................................................................................
§ 2º..............................................................................................................
§ 3º As medidas provisórias perderão eficácia, desde a sua edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 7
(sete) dias corridos.
§ 4º .............................................................................................................
§ 5º A medida provisória será objeto de deliberação em reunião do
Congresso Nacional que, no prazo de 7 (sete) dias corridos, decidirá sobre os seus pressupostos constitucionais e
sobre o mérito.
§ 6º A discussão será feita em conjunto pelas duas Casas do Congresso Nacional e a votação, separadamente.
§ 7º Será constituída comissão mista permanente de 5 (cinco) deputados e 3 (três) senadores, que dará parecer
sobre os pressupostos e o mérito das medidas provisórias antes de serem apreciadas em sessão conjunta do
Congresso Nacional.
§ 8º .............................................................................................................
§ 9º Será criada assessoria especial constituída de 3 (três) servidores da Câmara Federal e 3 (três) do Senado
Federal para assessorar permanentemente a comissão mista prevista no § 7º.
§ 10 Se a medida provisória for aprovada, converter-se-á em lei, independentemente de sanção, devendo ser
promulgada por ambas as Casas do Congresso Nacional.
§ 11 Se a medida provisória for rejeitada expressamente, ou tacitamente, porque não apreciada no prazo
constitucional, decreto legislativo regulará as relações jurídicas dela decorrentes.
§ 12 Continuarão válidas as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência da
medida provisória, enquanto não editado o decreto legislativo previsto no § 11.
§ 13 Não são admitidas emendas às medidas provisórias.
§ 14 É vedada a obstrução partidária no exame da medida provisória, devendo as Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal aplicar efeitos administrativos aos deputados e senadores que,
injustificadamente, deixarem de votá-las.

JUSTIFICAÇÃO
A medida provisória foi introduzida no nosso regime jurídico pela Constituição de 1988. Instrumento mais autoritário
que o decreto-lei podia versar, na sua origem, sobre toda e qualquer matéria.
Em 2001 a Emenda Constitucional n. 32 restringiu o conteúdo material da medida provisória. E, objetivando evitar que
o instrumento vigorasse por tempo indeterminado sem o exame do Legislativo, estabeleceu que, 45 dias após a sua
publicação, ficam sobrestadas todas as deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando, até que ultimada a
votação ou transcorrido o prazo para a perda de sua eficácia.
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Importante relembrar que a nossa medida provisória foi inspirada no direito italiano, cujo regime de governo é
parlamentarista. Diz a Constituição italiana que o Governo pode adotá-la em casos de urgência e relevante interesse
público, mas sob a sua responsabilidade. A “responsabilidade” de que fala a Constituição italiana é a política. Se o
governo italiano – o gabinete chefiado pelo primeiro ministro – editar inconseqüentemente medida provisória, corre o
risco de ser responsabilizado e cair.
No sistema brasileiro, inexiste a responsabilização política do chefe do governo relativamente à edição de medidas
provisórias. A par disso, o Executivo, em detrimento do processo legislativo ordinário, tem sistematicamente
desrespeitado os pressupostos constitucionais de relevância e urgência quando de sua expedição, editando torrencial e
ilimitadamente medidas provisórias sobre todo e qualquer assunto. De instrumento excepcional que deveria ser, pela
vontade do constituinte, o instituto transformou-se em recurso legiferante ordinário, do qual a Presidência da
República se vale a todo momento para as questões mais rotineiras, ferindo o princípio constitucional da separação dos
poderes.
O furor legiferante do Executivo, a par do processamento da medida provisória tal como estabelecido, vem impedindo,
na prática, o pleno e regular funcionamento do Congresso Nacional. Tranca a pauta e paralisa as atividades normais
das suas duas Casas, limita a liberdade do Legislativo impondo à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal o que
votar e quando, com o conseqüente atraso do exame de matérias importantíssimas para o país, como ocorreu com a
reforma do Judiciário. O Parlamento tem sua agenda paralisada e submete-se prioritariamente à pauta do Executivo,
apreciando quase que exclusivamente medidas provisórias. É nítido o incômodo dos parlamentares com a condição de
meros aprovadores de medidas provisórias e com os sérios prejuízos causados à imagem do Legislativo.
Mudanças urgentes se impõem nesse quadro institucional que, além de pouco democrático, muito contribui para o
desapreço popular ao Congresso. É preciso buscar fórmula capaz de, sem prejudicar sua eficácia, restringir o uso de
medida provisória aos casos extraordinários de necessidade e urgência, como quer a Constituição. Temos de procurar
solução que imponha o exame veloz pelo Legislativo e a responsabilização do Executivo por atos reconhecida e
exacerbadamente praticados sem o requisito da urgência.
Pensamos que só para a hipótese de “urgência”, aferível no Texto Constitucional, é cabível a responsabilização.
Lembra e relembra permanentemente Celso Antônio Bandeira de Mello que a “urgência” está dimensionada na
Constituição quando se prevê a remessa de projetos de lei do Executivo com prazo certo para seu exame: 45 dias na
Câmara e 45 dias no Senado, sob pena de paralisação dos trabalhos do Legislativo. Esse é o chamado “regime de
urgência”. O Presidente da República está autorizado a utilizá-lo quantas vezes quiser, impondo ao Poder Legislativo
prazo para sua tramitação e aprovação.
Já não dizemos o mesmo do chamado “relevante interesse público”, em que entra forte dose de subjetividade tanto do
chefe do Executivo, ao editar a medida provisória, quanto do Legislativo, ao recusá-la sob o fundamento de ausência
desse pressuposto constitucional. Portanto, responsabilização política somente no caso do pressuposto “urgência” em
face dos critérios objetivos utilizáveis para sua prática.
Abordamos esses temas para sugerir fórmula que permita a utilização da medida provisória pelo governo de maneira
restritíssima, a fim de acabar de vez com a alegação – verdadeira – de que ela dificulta a apreciação de projetos de lei
em razão do número exagerado de edições e do travamento da pauta.
Propomos para a medida provisória o regime de “urgência urgentíssima”. Editada, a medida provisória entraria em
vigor imediatamente. O exame de seus pressupostos – urgência e relevante interesse público – e do mérito seria feito
em sessão conjunta do Congresso Nacional, tornando o procedimento legislativo mais célere e objetivo.
O prazo seria de sete dias corridos. Nesse período, seja sexta-feira, sábado ou domingo, o Congresso apenas discutiria
e votaria essa matéria. Ficaria proibida a obstrução, fosse da situação ou da oposição. Até porque, com a obstrução,
poderia a oposição impedir a discussão com vistas ao decurso de prazo e rejeição da medida. Não seriam admitidas
emendas. Obrigar-se-ia a discussão.
Transcorridos os sete dias, aprovada a medida provisória, converter-se-ia em lei, independentemente de sanção. Até
porque, como não se admite emenda, a provisória seria aprovada como veio do Executivo. A sanção seria
desnecessária. Se desaprovada, decreto legislativo regulará as relações jurídicas dela decorrentes.
Finalmente, haveria de se impor responsabilização política ao Governo caso a medida provisória fosse reprovada ao
fundamento da inexistência de urgência e se comprovado o uso indevido da medida. A responsabilização política do
governo pode significar imputação de crime de responsabilidade ao Presidente da República, nos termos do “caput”
do artigo 85 da Constituição Federal. Com essa fórmula, o Executivo passaria a avaliar a conveniência de editar
medidas provisórias ou dar início ao processo legislativo regular, apenas utilizando o instrumento em hipóteses
escancaradamente urgentes, do tipo situações catastróficas exigentes de “urgência urgentíssima”.
Trata-se de solução drástica, é verdade. Passível de gerar preocupações no Executivo e no Legislativo. Pensamos,
porém, que só assim se cumprirá o princípio básico da separação entre os Poderes. Até porque legislar é atividade
típica do Legislativo e atípica do Executivo. Portanto, toda e qualquer atividade legislativa conferida ao Executivo há
de ser interpretada restritivamente e não ampliadamente. Daí porque espera o autor que esta PEC possa vir a ser
aprovada.

Sala das sessões,

MICHEL TEMER
Deputado Federal
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