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RESUMO 
 

 

Inserido na Constituição de 1988 como um instrumento legislativo para ser usado 

em situações de urgência e relevância pelo Presidente da República, o instituto da 

medida provisória sofreu mudanças significativas visando o restabelecimento do 

equilíbrio das competências constitucionais de cada poder. Bastante criticada por 

dar margem a uma situação de interpretações jurídicas e políticas que ampliaram a 

participação do Poder Executivo no processo legislativo, a medida provisória sofreu 

uma profunda mutação constitucional com a promulgação da Emenda nº 32, em 11 

de setembro de 2002, e, posteriormente, com a edição da Resolução nº 1, de 2002 – 

CN. A mudança no texto do artigo 62 da Constituição Federal apesar de ter 

oferecido mais racionalidade no uso do instituto não surtiu o resultado esperado. A 

Câmara dos Deputados tem tido dificuldades para apreciar no prazo estabelecido 

pela Constituição as medidas provisórias, o que tem provocado sucessivos 

travamentos da pauta de deliberação daquela Casa. Esse estudo irá mostrar que o 

sobrestamento da pauta de votações da Câmara dos Deputados é resultado de 

falhas no cumprimento do rito de tramitação da MP, tendo como causa principal a 

disputa travada em plenário entre os grupos políticos. Assim, foi possível alcançar o 

resultado: O sobrestamento da pauta de votações advém da impossibilidade de 

construir acordo no momento da análise da Medida Provisória.  

 

Palavras-chaves : Medida provisória, Sobrestamento da pauta de votações, Rito 

processual da Medida Provisória, Embate Político.  



 

ABSTRACT 
 

 

Inserted in the Constitution of 1988 as a legislative instrument to be used in urgent 

and relevant situations, by the President of the Republic, the institute of the 

provisional measure suffered important changes, looking for the reestablishment of 

the balance of constitutional competences of every authority. Blasted by critics for 

provoking a situation of juridical and political interpretations that extended the 

participation of the Executive in the legislative process, the provisional executive 

order suffered a deep constitutional change with the promulgation of the 32nd 

Amendment, on the September 11th of 2002, and then, with the edition of the 1st 

Resolution, from 2002 –CN. Despite offering more rationality on the use of the 

institute, the change of the text of article 62 from the Federal Constitution, didn’t give 

the expected results. The Chamber of Deputies had difficulties to appreciate the 

provisional executive orders under the term established by the Constitution, which 

provoked several obstructions to the guideline of deliberation of the Lower House. 

This study will show that the overstatement of the guideline of votes by the Chamber 

of Deputies is the result of failures in the fulfillment of the ritual for the submission of 

provisional executive order, caused mainly by the obstructed debate between 

political groups in the plenary. Like this (or therefore), it was possible to get results: 

the overstatement of the guideline of votes comes from the impossibility to create an 

agreement in the moment of the analysis of Provisional Executive Order. 

 

Key words : Provisional Executive Order, Overstatement of the guideline of votes, 

Ritual for the Submission of the Provisional Executive Order, Political Battering. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A MP, que nasceu como um instrumento jurídico emergencial a ser usado 

pelo Executivo é um dos institutos mais discutidos e contestados da Constituição 

Federal – CF/1988. 

O debate sobre o seu papel e a repercussão de seus efeitos tem 

ultrapassado a seara da política, inserindo-se tanto no meio jurídico quanto no 

acadêmico. 

Para alguns analistas, existe abuso por parte do Executivo na edição de 

MPs. Para outros, todavia, não existe usurpação de poder, porque seu uso abusivo 

pode ser evitado pelo Congresso Nacional. 

Este trabalho apresenta um estudo acerca do instituto MP, considerado 

especialmente sua legitimidade democrática, por ser um instrumento legiferante 

necessário nos casos de urgência e de relevância, distanciando-se, assim, do 

debate majoritário que tem limitado a discutir o conceito de “hipertrofia” dos poderes 

do Presidente da República no uso desse instituto. 

O debate sobre este tema tem abordado majoritariamente a questão do 

excesso de medidas editadas pelo chefe do Executivo e do pseudo desrespeito aos 

pressupostos constitucionais que permitem a edição de MPs. Sendo assim, neste 

trabalho, busca-se a distância dessa abordagem, analisando o mecanismo de 

sobrestamento da pauta de votações do Plenário, conforme parágrafo 6º do artigo 

62 da CF, sendo o motivo maior da crítica contra o instituto da MP.  

A escolha deste assunto deveu-se ao fato de o autor desta pesquisa ter 

assessorado o parlamentar com quem trabalha, na Comissão Mista Especial, criada 

para analisar a Proposta de Emenda à Constituição 511/2006, que dispõe sobre 

mudança no rito de tramitação das MP’s. Durante o trabalho, ocorreu um interesse 

muito grande por parte do autor em aprofundar o estudo sobre o mecanismo de 

sobrestamento da pauta, considerado pelos parlamentares membros da Comissão 

como o principal responsável pelo descontentamento em relação ao instituto da 

Medida Provisória (MP). 
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Por ser a Medida Provisória um dos institutos mais discutidos e contestados 

na ordem do Poder Legislativo nos dias atuais, emergiu o interesse do autor deste 

trabalho em aprofundar-se sobre o tema para contribuir com os que estudam e se 

interessam por este instituto.  

Em se tratando da importância social, esta pesquisa servirá de orientação 

aos que estudam o comportamento do parlamento brasileiro. Servirá ainda para 

mostrar que a CF regulou de forma tímida a MP, apesar de esse instituto ser legítimo 

e democrático. 

Quanto à relevância acadêmica, esta análise tem o objetivo de acrescentar à 

academia a proposta do estudo em questão: apontar um elemento novo para ser 

mensurado na Teoria de Preponderância do Executivo sobre o Legislativo, a 

capacidade de blocos minoritários, conseguir retardar a apreciação de uma MP por 

meio da utilização de instrumentos do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, uma das principais causas do sobrestamento da pauta de votações 

daquela Casa Legislativa.  

O trabalho em toga responderá à indagação problemática: qual a razão do 

sobrestamento da pauta de votações da Câmara dos Deputados na apreciação de 

MP. A hipótese pode ser assim compreendida: o embate travado em plenário 

durante a análise de uma MP impede sua apreciação no prazo Constitucional. 

A partir da pesquisa: análise do período de apreciação das MP’s em 2003 

(início do Governo Lula), 2006 (ano eleitoral) e 2008 (expectativa com as eleições de 

2010), pretende-se demonstrar que existe uma falha em relação à análise do 

mecanismo de sobrestamento da pauta de votações da Câmara dos Deputados. 

Para esse estudo convém percorrer os específicos: analisar os 20 anos do instituto 

MP; identificar a causa do sobrestamento da pauta; e propor um novo elemento para 

ser mensurado na Teoria da Preponderância do Executivo acerca do Legislativo. 

Este trabalho está organizado em quatro capítulos. No primeiro, apresenta-

se uma análise da origem do instituto MP, sua gênese e fundamentação, 

demonstrando que a MP foi adotada sob influência da CF anterior, a qual garantia 

ao chefe do Executivo “atribuições legislativas”, além de um breve histórico sobre 

institutos semelhantes a este no Brasil desde 1824. Também é realizada uma 
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observação a respeito da história do instituto em epígrafe com o propósito de 

mostrar que a iniciativa da elaboração das leis sempre pertenceu ao poder mais 

forte. É demonstrado que diversos países utilizam-se da delegação legislativa, com 

o objetivo de atender à exigência de celeridade no exercício do governo. Ainda neste 

capítulo, é concretizada uma visão sobre os 20 anos do instituto, cuja justificativa é 

pautada na existência de um estado de necessidade, como afirma Celso Bandeira 

de Mello, que impõe o Executivo a adoção imediata de providências de caráter 

legislativo. 

No segundo capítulo, serão destacadas as exigências do caput do artigo 62 

da CF. É descrito o que a literatura define como relevante e urgente para demonstrar 

as dificuldades que a Câmara dos Deputados enfrenta para analisar esses 

pressupostos.  

No terceiro capítulo, é discutido o não funcionamento das Comissões 

Especiais, criadas para proferir parecer quanto aos pressupostos constitucionais das 

MP’s. Dessa forma, quase sempre quem faz essa análise é o Plenário da Câmara 

dos Deputados. 

O último capítulo é o ponto principal do trabalho: a análise do sobrestamento 

da pauta. Por meio de pesquisa, pretende-se demonstrar que o sobrestamento é 

resultado de um embate político travado no plenário da Câmara.  Nesse capítulo é 

mostrado que no ano de 2003, quando se iniciou o Governo Lula, o período de 

sobrestamento da pauta foi bem pequeno. Portanto, esse mecanismo cumpriu a 

finalidade a que se propôs. 

 Nos anos de 2006 e 2008, quando houve embate político no plenário, o 

sobrestamento da pauta passou a ocorrer com frequência. Assim, a consequência 

desse embate será apresentada como um novo elemento para ser mensurado na 

Teoria da Preponderância do Executivo sobre o Legislativo. 
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1  MEDIDA PROVISÓRIA 
 

 

1.1 Breve histórico 
 

 

A MP, cuja gênese normativa constitucional pátria data de 1988, é um 

instituto com fundamento no direito positivo italiano e inspirada nos provimendi 

provisori presentes no artigo 77 da Constituição daquele país: 

Art. 77 – O governo não pode, sem delegação das Câmaras, editar decretos 

com valor de lei ordinária. Quando em casos extraordinárias de necessidade e 

urgência o Governo, sob sua responsabilidade, adotar medidas provisórias com 

força de lei, deverá, no mesmo dia, submetê-las para efeitos de conversão às 

Câmaras, as quais, se dissolvidas, são convocadas para este fim e reúnem-se 

dentro de cinco dias. 

Os decretos perdem sua eficácia desde o único se não forem convertidos 

em lei nos sessenta dias posteriores à sua publicação. As Câmaras, todavia, podem 

regular por lei as relações jurídicas decorrentes dos decretos não convertidos. 

Porém é interessante destacar que a “delegação legislativa” já existia no 

Brasil desde 1824. O artigo 86 daquela Carta Constitucional apresenta as condições 

exigidas para a expedição de norma jurídica dessa natureza: 

Art. 86. Não se achando a esse tempo reunida a Assembléia, o Imperador as 

mandará provisoriamente executar. Se julgar que elas são dignas de prompta 

providência, pela utilidade, que de sua observância resultará ao bem geral da 

província. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a origem da espécie legislativa em estudo 

advém desse instrumento, o qual mais tarde transformou-se no instituto denominado 

decreto-lei. 

Além de originar-se do Direito italiano, a MP remonta também ao decreto-lei, 

introduzido no Brasil pela CF de 1937. Conforme Barros (2000, p. 77), esses 

decretos-leis poderiam, de acordo com a referida CF, ser classificados em quatro 
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espécies: a primeira, disciplinada no artigo 12, seria a que compreendia “os 

expedidos por autorização do parlamento, que constituem um estereótipo da lei 

delegada”; a segunda espécie, referida no artigo 13, dizia respeito “àqueles 

expedidos por ocorrência do recesso do parlamento ou por decorrência da 

dissolução da Câmara dos Deputados”. A terceira, constante do artigo 14, reportava-

se aos “expedidos livremente pelo Presidente da República”. Por fim, o artigo 180, 

tratava da quarta espécie de decretos-leis. Esses poderiam ser expedidos enquanto 

não se reunisse o Parlamento Nacional e poderiam “versar sobre todas as matérias 

da competência legislativa da União”. 

A CF de 1946, refletidora dos novos ventos da democratização no Brasil, 

eliminou a edição de decreto-lei pelo Presidente da República, transferindo essa 

faculdade para o Legislativo.  

O Decreto-Lei ressurgiu em 1965, com o Ato Institucional nº 2, de 27 de 

dezembro de 1965, o qual atribuía ao Presidente da República a faculdade de 

expedir decretos-leis em matéria de segurança nacional e sobre qualquer outra 

matéria no período do recesso parlamentar. 

Em 1966, por meio do Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966, o 

objeto do decreto-lei foi ampliado, passando a abranger matéria de caráter financeiro 

e administrativo.  

Em 1967, com a Emenda Constitucional 01/69, o decreto-lei foi reestruturado 

e ganhou perfil constitucional, fazendo ser comparado à MP, que foi criada após o 

seu desaparecimento, na retomada do regime democrático. 

Conforme a CF de 1988, em seu artigo 62, a MP, assim como era o decreto-

lei, constitui um ato normativo do chefe do Executivo dotado de “força de lei”. A 

semelhança entre os dois institutos, no entanto, termina aqui, pois o constituinte 

criou um instrumento a ser utilizado somente em casos de “relevância e urgência”, 

devendo submeter-se imediatamente ao Congresso Nacional para ser “convertido 

em lei”, sob pena de perder a sua eficácia desde a edição. 

Sobre o decreto-lei, é interessante verificar a conceituação histórica 

realizada por Polleti (1998, p. 116) sobre este instituto:  
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O decreto, com força de lei ou simplesmente decreto-lei, 
institucionalizado pela Constituição Federal do Brasil, não é uma 
extemporaneidade histórica. Ao contrário, julgando-se os 
acontecimentos a partir do declínio da liberal democracia, passando-
se pela social democracia da Constituição Federal de Weimar, 
posteriormente pelos regimes ditatoriais, e ainda pelas constituições 
do pós-guerra, verifica-se que o decreto-lei, variável em suas formas, 
tem sido largamente utilizado. 

Polleti (1998, p. 116) afirma que o decreto lei continua sendo usado em larga 

escala. Para analisar as diferenças e semelhanças entre o instituto decreto lei e a 

MP é interessante conhecer a redação dos dois institutos: 

Decreto-lei 

Artigo 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-leis sobre as seguintes matérias: 
I – segurança nacional, 
II – finanças públicas, inclusive normas tributárias; e 
III – criação de cargos e fixação de vencimentos. 

Medida Provisória  

Artigo 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.1  

Como se verifica acima há diferenças na redação dos textos do decreto-lei e 

da MP. Os pressupostos do decreto-lei são alternativos e os da MP, cumulativos. 

Nesse sentido, convém destacar que a MP, além de ser uma transcrição literal de 

dispositivo da CF italiana de 1947, conforme afirma Janine Malta Massuda, foi 

adotada sob influência da CF anterior, que garantia ao chefe do Executivo 

“atribuições legislativas”.  

 

 

 

                                                 
1 Artigo com redação anterior à EC 32/2001 
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1.2  Análise sobre o instituto 

 

 

Para avançar neste estudo, faz-se necessário compreender que 

instrumentos legislativos da ordem da MP sempre foram adotados pelos governos, 

ora como resultado do Absolutismo, ora como resultado da participação 

democrática. 

A história mostra que a iniciativa de elaboração das leis pertenceu sempre 

ao poder que se mostrou mais forte em relação aos outros poderes. Em um 

determinado momento, por meio da pessoa do rei, ao Executivo. Depois, com as 

grandes conquistas democráticas, ao Legislativo. 

Nos dias atuais, em diversas democracias, percebe-se que parte do 

exercício da função legislativa é exercida pelo Executivo. Como afirma Ramos 

(1995, p. 19), “este deslocamento é um fenômeno contemporâneo, absorvido por 

grandes partes das constituições do mundo inteiro e ocorreu em razão da 

necessidade de existir um instrumento normativo ágil para disciplinar matérias, cuja 

importância, necessidade e urgência não possa admitir nenhum retardamento”. 

Portanto, a delegação Legislativa ao Executivo é um instrumento necessário 

para o exercício das atividades de governo. Essa prática é comum na maioria dos 

países ocidentais. 

Na França, o Loi Cadre (Lei Quadro) é um ato do Executivo com força de lei 

que necessita da aprovação da Assembléia Nacional. Nos Estados Unidos, esse 

instrumento denomina-se Executiva Ordem (Ordem do Executivo). 

Na Itália e na Espanha, o ato normativo editado pelo Executivo com força de 

lei recebe o mesmo nome do instrumento brasileiro: MP. 

Almeida (1989, p. 214) afirma que até nos países comunistas as 

Constituições prevêem a autorização de expedições de decretos com força de lei 

pelo Executivo. Países como a Polônia (art. 16, alínea “b”), Cuba (art. 147, alínea 

“a”) e a Hungria (art. 20, item V) adotam ato normativo idêntico ao instrumento 

brasileiro. 
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Nesse sentido, pode-se afirmar que são crescentes as responsabilidades do 

Estado nos dias atuais com o aumento das demandas a serem cumpridas por ele. 

Dessa forma, a delegação constitucional legiferante ao Executivo não constitui 

obstáculo ao Estado Democrático de Direito. Trata-se de um instrumento prático com 

objetivo de atender à exigência de celeridade no exercício das atividades de 

governo.  

 

 

1.3  Observações sobre os 20 anos do instituto 
 

 

O instituto jurídico, denominado Medida Provisória, foi criado há 20 anos, na 

CF de 1988, com o fim de ser um instrumento que permitisse ao Executivo, em 

situações extraordinárias, editar atos normativos com força de lei, sem ensejar 

atropelo de competência legislativa. Nesse sentido, verifica-se que a MP tem a sua 

justificativa pautada na existência de uma necessidade que impõe ao Executivo a 

adoção imediata de providências de caráter legislativo. 

A esse respeito, Filho (2007, p. 14-5) afirma: “É notório que os Parlamentos 

não dão conta das necessidades legislativas dos Estados contemporâneos; não 

conseguem, em tempo e hora, gerar as leis que os governos reclamam, que os 

grupos de pressão solicitam.” 

Portanto, o chefe do Executivo não pode prescindir de um instrumento 

legislativo excepcional e eficaz para a resolução de problemas urgentes e imediatos. 

Nos dias atuais, muitas vezes medidas urgentes são necessárias, sob pena de, em 

caso de omissão e retardamento, provocar-se grandes prejuízos ao Estado e à paz 

social. 

Nesse contexto, fortalecido o mecanismo de controle por parte do 

Legislativo, a atividade normativa extraordinária do Executivo não é incompatível 

com os postulados democráticos, desde que respeite a CF. 

No Estado contemporâneo, diante do crescimento das demandas políticas, 

sociais e econômicas o Princípio da Separação dos Poderes reclama a 

imprescindibilidade da legislação de emergência, ou seja, é necessário reconhecer 
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que o instituto da MP, em vigor há 20 anos, está plenamente coerente com a 

evolução do Direito Constitucional ocidental e compatível com os postulados do 

Estado Democrático de Direito. O instituto está consolidado, sendo parte integrante 

do sistema democrático.  

 

 

1.4  Análise da literatura sobre capacidade decisór ia no Brasil 
 

 

Para vários estudiosos que analisaram a capacidade decisória do Executivo 

no Brasil, o sistema político brasileiro é dotado de um dos desenhos institucionais 

mais ineficazes quanto a implementação de políticas públicas. Segundo Ames 

(1995, 2001), Lamonier (1994), Mainuvaring (1991), Sartori (1997), Shugart e Carey 

(1992), de um lado há uma Presidência da República hipertrofiada em seus poderes 

constitucionais, cujo desafio seria a realização de uma ampla agenda legislativa de 

abrangência nacional; do outro lado, está o Legislativo, extremamente fragmentado, 

operado por partidos que, em sua maioria, são indisciplinados, cuja principal 

motivação seria o atendimento de demandas paroquiais. 

Conforme analisam esses autores, a fragmentação, a indisciplina e a 

predominância do paroquialismo dos partidos concorreriam para tornar o processo 

de formação das maiorias legislativas extremamente complexo, custoso e lento, 

comprometendo o êxito das medidas propostas pelo Executivo, que se veria forçado 

a recorrer a apelos publicitários e a instrumentos extraordinários de governo para 

fazer valer suas preferências, gerando frequentes crises nas relações entre 

Executivo e Legislativo. 

Essa visão, contudo, não é consensual. Figueiredo e Limongi (1995, 1999, 

2000) afirmam que os partidos brasileiros têm um comportamento legislativo 

previsível e os acordos entre os líderes partidários e Presidente da República são 

seguidos por suas bancadas, permitindo alta taxa de aprovação das iniciativas do 

Executivo. 

Todavia, críticos e defensores do desenho institucional brasileiro convergem 

em um ponto: a grande extensão das prerrogativas constitucionais do Presidente da 
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República, que pode vetar parcial ou totalmente leis aprovadas pelo Congresso e, 

acima de tudo, emitir decretos com força de lei e validade imediata, as MPs, detendo 

enormes vantagens estratégicas no seu relacionamento com o Congresso Nacional 

em relação à definição da agenda legislativa do país e ao seu ritmo de 

implementação. (ALMEIDA, 1998; CARY; SHUGART, 1998; FIGUEIREDO; 

LIMONGI, 1998, 1999, 2000; PEÇANHA, 1997; POWER, 1998; SANTOS, 1997). 

Apesar dessa convergência na análise da extensão das prerrogativas 

constitucionais do Presidente da República, convém afirmar que a permissão para a 

edição de MP, em casos de excepcionalidade, é válida e oportuna. A MP não se 

constitui obstáculo ao permanente processo de construção do Estado Democrático 

de Direito. Ao contrário, é um instrumento para responder à exigência de celeridade 

no exercício do Poder, cujo propósito é tornar a prestação estatal mais eficiente. 

As duas análises servem, entretanto, para contribuir com o resultado da 

pesquisa realizada neste trabalho. Tanto a dificuldade para a formação das maiorias 

legislativas, quanto o respeito ao acordo de líderes são fatores que contribuem para 

a ocorrência de embate político no Plenário da Câmara dos Deputados, que tem 

como consequência o sobrestamento da pauta de votações daquela Casa 

Legislativa.  
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2  CONCEITO DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA 
 

 

De acordo com o Ministro Celso de Mello a justificativa da edição de Medida 

Provisória está na existência de um estado de necessidade. 

A esse respeito Mello (1993) afirma: 

O que justifica a edição dessa espécie normativa, com força de lei, 
em nosso direito constitucional, é a existência de um estado de 
necessidade, que impõe ao Poder Público a adoção imediata de 
providências de caráter legislativo, inalcançáveis segundo as regras 
ordinárias de legiferação em face do próprio periculun in mora que 
fatalmente decorreria do atraso na concretização da postação 
legislativa (...). É inquestionável que as MPs traduzem, no plano de 
organização do Estado e na esfera das relações institucionais entre 
os Poderes Executivo e Legislativo, um instrumento de uso 
excepcional. A emanação desses atos pelo Presidente da República 
configura momentaneamente derrogação ao princípio constitucional 
de separação dos poderes. 

Podemos afirmar, então, que as exigências contidas no caput do artigo 62 

da Constituição Federal de 1988 impõem a existência de um “estado de 

necessidade”, conforme afirma Mello (1993) para que o Poder Executivo possa 

editar ato com força inicial de lei, a ser apreciado em um prazo exíguo pelo 

Parlamento. 

Portanto, a exigência principal do artigo 62 da Constituição Federal em 

relação à edição de Medida Provisória é a de que o assunto a ser tratado por esse 

instituto jurídico, além de relevante, deve ser urgente. Relevância e urgência, 

conforme afirma Cléve (1999, p. 73), “são conceitos cujos significados são vagos, 

abertos, não sendo viável, portanto determinar a priori no que consistem esses dois 

pressupostos constitucionais à edição de Medida Provisória”.  

O enunciado constitucional consiste, então, de acordo com vários autores, 

numa relação sem identificação sobre em que base a Medida Provisória poderá ser 

editada. Pode-se afirmar, então, que o espaço de atuação para quem deverá 

interpretar e aplicar uma Medida Provisória é muito grande, pois não estão definidos 

na Constituição quais as situações que poderão ser consideradas urgentes e 

relevantes. 
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Para definirmos o conceito de urgência, convém analisar que na 

Constituição Federal existem situações que permitem a projetos de autoria do chefe 

do Poder Executivo preferência na pauta de votações. A primeira está no artigo 64, 

parágrafo 1º e 2º, que autoriza ao presidente da república editar projetos de lei de 

sua própria iniciativa e requerer ao Poder Legislativo trâmite especial, o que se 

chama de urgência constitucional. Neste caso, convém ressaltar que a proposição 

de autoria do Executivo não tem eficácia de lei como a MP. A segunda situação, que 

se refere à Medida Provisória, somente poderá ser utilizada quando não se possa 

aguardar sequer o prazo de 100 dias do processo legislativo ordinário, que é a 

somatória dos prazos definidos pela Constituição para a apreciação de uma MP. 

Porque dessa forma, a literatura confirma que a permissão que a Constituição 

Federal confere ao Presidente da República para editar ato normativo tem que ser 

com assunto que reclame rapidez, imediatismo, não alcançado depois de decorrido 

o prazo estabelecido na CF. Convém, nesse sentido, afirmar que a pressuposto 

constitucional de urgência poderá ser definido como algo que não pode esperar mais 

de 100 dias. 

Para conceituar o pressuposto da relevância é importante observar o que diz 

o Professor Ramos (1995, p. 19): 

A relevância da matéria a ser objeto da liberação governamental 
deve ser de tal forma que um interesse público fundamental, 
superior, inconfundível, irregulável, cuja regulação merece prioridade. 
Dentre vários interesses deve o governo acercar-se de que o que 
cogita disciplinar é o mais importante. 

Entende-se então que a relevância da matéria está na sua importância, que 

é tamanha e por isso não deve enfrentar o processo legislativo comum.  

Relevante poderá ser definido como assunto imprescindível, que condiz com 

os anseios coletivos. Há de ser de tamanha importância que a omissão 

governamental implicará prejuízos ao povo e ao país. 

A relevância e a urgência da Medida Provisória editada devem ser tão 

significativas a ponto de justificar o afastamento do rito ordinário do processo 

legislativo. No seu conteúdo deverá haver assunto que não pode esperar, não deve 
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aguardar a apreciação convencional porque implicará prejuízos irrecuperáveis para 

a Nação. 

A urgência significa que a Medida Provisória deve regular uma situação que 

não suporte aguardar um período prolongado. Já a relevância significa que o 

assunto a ser tratado pela Medida Provisória é tão importante que exige uma 

tramitação diferenciada das proposições. 

Para Cléve (1999, p. 68-71), “possui relevância aquilo que é importante, 

proveniente, essencial, exigível, fundamentalmente indispensável”. A urgência, 

conforme esse autor, “abre a questão de data (momento) à condição social 

constada”. 

Apesar de o constituinte brasileiro não ter explicitado as situações que 

seriam de relevância e urgência, a literatura identificou, como citamos, os contornos 

constitucionais para a formação dos requisitos de relevância e urgência. 

É importante destacar que o artigo 62 da Constituição Federal tem como 

regra a verificação dos pressupostos de relevância e urgência da Medida Provisória 

pelo Poder Legislativo. Sem essa verificação a Medida Provisória não será válida, 

porque está ausente o suporte constitucional. 

Dessa forma, a Medida Provisória é um ato que somente se complementa 

com a participação do Poder Legislativo, ao qual deverá realizar o exame prévio de 

sua constitucionalidade em relação à obediência dos requisitos constitucionais. 

Cabe afirmar, então, que o Poder Legislativo deve desempenhar com a 

máxima rigidez e controle a verificação do efeito dos pressupostos constitucionais da 

Medida Provisória editada. 

 

 

2.1  A análise dos pressupostos constitucionais na Câmara dos 
Deputados  

 

 

Em um primeiro momento a avaliação da existência dos pressupostos 

constitucionais de urgência e relevância para efeito da edição da Medida Provisória 



 

20 
 

é do chefe do Poder Executivo. Posteriormente, cabe ao Poder Legislativo analisar 

se a medida editada obedece aos preceitos constitucionais, ou seja, a palavra final 

quanto à tramitação ou não da MP é dada pelo Poder Legislativo. 

É importante observar que o fato de o Poder Executivo utilizar-se de sua 

atribuição atípica de legislar não coloca em risco o Princípio da Separação dos 

Poderes. A ameaça a esse princípio ocorre quando o Presidente da República 

utiliza-se de forma abusiva do instituto da Medida Provisória e o Congresso Nacional 

não presta observância aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência. 

No que tange a responsabilidade do Poder Legislativo sobre o instituto da 

Medida Provisória, pode-se afirmar que está no seu pronunciamento sobre o 

cumprimento dos preceitos constitucionais, conforme assegura o parágrafo 5 do 

artigo 62 da CF. Dessa forma, não basta a alegação genérica do Presidente da 

República, faz-se necessário que o Congresso Nacional identifique no conteúdo da 

MP editada o que embasou o chefe do Poder Executivo para o exercício da 

atividade legislativa. 

A análise inicial que é realizada pelo Poder Legislativo deverá atender aos 

pressupostos de relevância e urgência, circulando-o novamente com a realização do 

interesse público. 

Apesar de não ter sido explicitada pelo constituinte brasileiro as situações 

que seriam de relevância e urgência, o Congresso Nacional deverá observar em 

cada caso, ou seja, diante de situações fáticas determinadas, pois os pressupostos 

se tornam imprecisos, abrangendo situações das mais diversas. O constituinte 

optou por não definir o que seria urgente e relevante no artigo 62 da Constituição 

Federal com o objetivo de adaptar o texto constitucional ao dinamismo da realidade 

social e ao mesmo tempo incluir as mais diversas situações. Quando as 

Constituições fazem essa opção, é possível ao texto constitucional adaptar-se ao 

complexo fático que ela pode normatizar.  

Cabe, portanto, ao Poder Legislativo o controle sobre a Medida Provisória 

editada verificando se sua existência está condicionada à configuração prévia do 

estado de necessidade a que a Constituição opõe. 
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A manifestação insubstituível do Poder Legislativo acerca dos pressupostos 

constitucionais da Medida Provisória decorre de expressiva previsão constitucional, 

o artigo 62, e é a garantia do Princípio da Separação dos Poderes. É 

responsabilidade do Legislativo verificar de maneira criteriosa se a MP editada trata-

se de uma providência emergencial para justificar o afastamento do rito 

convencional do processo legislativo. Pois essa é a condição sine qua non para que 

a Medida Provisória possa atender à finalidade para qual foi prevista. 
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3 O TRABALHO DA COMISSÃO MISTA ESPECIAL 
 

 

Cabe à Comissão Mista Especial designada para proferir parecer sobre 

determinada Medida Provisória o importante papel de assegurar a 

constitucionalidade da Medida Provisória editada e de impedir a sua tramitação caso 

não atenda aos pressupostos de relevância e urgência. 

Mesmo estando submetida a esse sofisticado sistema de análise, a prática 

política tem revelado que a Comissão Mista Especial, criada para pronunciar-se 

sobre medida editada, raramente cumpre o seu papel. Os excessos tão anunciados 

na utilização desse instrumento normativo encontra na Comissão Mista Especial a 

sua razão. Ao não pronunciar-se sobre a urgência e relevância da matéria, 

permitindo a tramitação de medida provisória com regulamentação de matérias que 

lhe são vedadas, a Comissão Mista Especial está descumprindo o papel que a 

Constituição lhe reservou. 

Desse modo, o sobrestamento da pauta e o impedimento de deliberação 

legislativa da Câmara dos Deputados ocorre principalmente por falta de 

pronunciamento da Comissão Mista Especial, que é responsável pela observância 

dos requisitos de admissibilidade da Medida Provisória. 

A delegação constitucional atribui ao Poder Legislativo a análise da efetiva 

urgência e relevância da Medida Provisória editada pelo Presidente da República. O 

deslocamento da competência legiferante ao Poder Executivo deve obedecer aos 

dois pressupostos constitucionais de relevância e urgência e cabe ao Poder 

Legislativo, através da Comissão Mista Especial, observar e pronunciar se a MP 

editada demanda solução imediata, que não suporta aguardar o decurso de tempo 

prolongado. Ou seja, que obedeça aos pressupostos constitucionais de urgência e 

relevância. 

Na pesquisa apresentada neste trabalho sobre o período de tramitação de 

uma Medida Provisória, pôde observar que grande parte dessas MP’s não recebeu 

parecer de constitucionalidade da Comissão Mista Especial. Esse parecer na 

maioria das vezes foi proferido no plenário da Câmara dos Deputados, que deveria 

analisar somente o mérito da MP. 
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Desse modo, convém afirmar que o abuso de medidas provisórias que não 

contemplam os instrumentos necessários para a sua edição reside, em primeiro 

plano, na falha de pronunciamento da Comissão Mista Especial que permite 

desobediência ao artigo 62 da Constituição. 

Essa conduta gera um ambiente de insegurança, uma vez que a 

Constituição estabeleceu parâmetros para sua edição. 

A falta de manifestação da Comissão Especial sobre a MP editada, como 

podemos observar, contribui para o sobrestamento da pauta de votações da Câmara 

dos Deputados, porque elimina um foro de discussão e transfere esse foro para o 

plenário, com o prazo de análise já bastante exíguo. 
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4  ANÁLISE DO SOBRESTAMENTO DA PAUTA 
 

 

Após constatar que a MP é um instrumento necessário para responder à 

exigência de celeridade no exercício do governo, afirma-se que o mecanismo de 

sobrestamento da pauta é válido, diante da necessidade de urgência na dinâmica de 

apreciação da MP editada. 

Foi com o objetivo de oferecer maior agilidade ao processo de conversão da 

MP que o constituinte escolheu esse mecanismo, suspendendo a votação de outras 

matérias, enquanto não encerrada a análise da MP. 

O sobrestamento da pauta tem a importante função de impedir que outra 

matéria seja apreciada antes da conclusão da análise daquela que tem prioridade 

por tratar de interesses excepcionais da sociedade. Condiz com o fim ao qual aquela 

excepcional medida destina-se, desde que lha faça o uso adequado: excepcional. 

O sobrestamento é a garantia para que a apreciação da MP editada seja 

realizada em tempo mínimo, sem disputar espaço na pauta de votações com outras 

matérias legislativas.  

Por se tratar de assunto que requer rapidez na sua análise, a discussão da 

Medida Provisória no Plenário deve obedecer ao prazo estabelecido pela 

Constituição. Quando isso não ocorre todos sabem que o resultado será o 

trancamento da pauta. O fluxo abaixo demonstra que ao ultrapassar o prazo de 

análise estabelecido na CF ocorre o sobrestamento da pauta e em consequência o 

impedimento de deliberação legislativa.  

  

 

 Fig. 1 : Fluxo da análise do sobrestamento. 
 Fonte : Criação própria. 

É importante destacar que diversos são os instrumentos regimentais 

utilizados em plenário para retardar e impedir a apreciação imediata da MP 

utilizados tanto pelas bancadas de oposição e do governo, que causam o 

trancamento da pauta do plenário. 
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As orientações para a utilização dessas ferramentas constam inclusive em 

um manual elaborado pelo partido Democratas (2004), denominado “Manual do 

Democratas”, que cita todas as ferramentas. Segundo o referido manual essas 

ferramentas são: 

1. Questão de ordem 

2. Reclamação 

3. Encaminhamento de votação 

4. Orientação de bancada 

5. Requerimentos de Plenário 

a. Inclusão de proposição na ordem do dia 

b. Retirada da proposição da ordem do dia 

c. Adiantamento de discussão 

6. Discussão por grupo de artigos 

7. Encerramento de discussão 

8. Adiantamento de votação 

9. Votação artigo por artigo 

10. Verificação de votação 

11. Quebra de intertício 

12. Preferência 

13. Urgência urgentíssima 

14. Destaque 

15. Emenda Aglutinativa        
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O manual ainda exemplifica a forma de utilização desses mecanismos para 

impedir a aprovação imediata de uma proposição e retardar a sua discussão. 

Vejamos: 

1. Questão de ordem: Art. 95 

É um instrumento, que de acordo com o citado manual tem a finalidade de 

dirimir dúvidas sobre interpretações regimentais e/ou constitucionais, que pode ser 

apresentado por qualquer Deputado, conforme estabelece o artigo 95 do Regime 

Interno da Câmara dos Deputados transcrito a seguir: 

Art. 95. Considera-se questão de ordem toda dúvida sobre a 
interpretação deste Regimento, na sua prática exclusiva ou 
relacionada com a Constituição Federal.  
§ 1º Durante a Ordem do Dia só poderá ser levantada questão de 
ordem atinente diretamente à matéria que nela figure.  
§ 2º Nenhum Deputado poderá exceder o prazo de três minutos para 
formular questão de ordem, nem falar sobre a mesma mais de uma 
vez.  
§ 3º No momento de votação, ou quando se discutir e votar redação 
final, a palavra para formular questão de ordem só poderá ser 
concedida uma vez ao Relator e uma vez a outro Deputado, de 
preferência ao Autor da proposição principal ou acessória em 
votação.  
§ 4º A questão de ordem deve ser objetiva, claramente formulada, 
com a indicação precisa das disposições regimentais ou 
constitucionais cuja observância se pretenda elucidar, e referir-se à 
matéria tratada na ocasião.  
§ 5º Se o Deputado não indicar, inicialmente, as disposições em que 
se assenta a questão de ordem, enunciando-as, o Presidente não 
permitirá a sua permanência na tribuna e determinará a exclusão, da 
ata, das palavras por ele pronunciadas.  
§ 6º Depois de falar somente o Autor e outro Deputado que contra-
argumente, a questão de ordem será resolvida pelo Presidente da 
sessão, não sendo lícito ao Deputado opor-se à decisão ou criticá-la 
na sessão em que for proferida.  
§ 7º O Deputado que quiser comentar, criticar a decisão do 
Presidente ou contra ela protestar poderá fazê-lo na sessão seguinte, 
tendo preferência para uso da palavra, durante dez minutos, à hora 
do expediente.  
§ 8º O Deputado, em qualquer caso, poderá recorrer da decisão da 
Presidência para o Plenário, sem efeito suspensivo, ouvindo-se a 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que terá o prazo 
máximo de três sessões para se pronunciar. Publicado o parecer da 
Comissão, o recurso será submetido na sessão seguinte ao 
Plenário.2 

                                                 
2 Parágrafo com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004. 
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§ 9º Na hipótese do parágrafo anterior, o Deputado, com o 
apoiamento de um terço dos presentes, poderá requerer que o 
Plenário decida, de imediato, sobre o efeito suspensivo ao recurso.  
§ 10. As decisões sobre questão de ordem serão registradas e 
indexadas em livro especial, a que se dará anualmente ampla 
divulgação; a Mesa elaborará projeto de resolução propondo, se for o 
caso, as alterações regimentais delas decorrentes, para apreciação 
em tempo hábil, antes de findo o biênio.  

2. Reclamação: Arts. 96 e 264 

De acordo com o Manual, é um instrumento que serve para reclamar quanto 

ao funcionamento dos serviços administrativos da Casa, e durante a Ordem do Dia, 

requerer que se considere como não escrito o parecer que trate sobre assunto 

estranho à atribuição específica de Comissão, nos termos do art. 55, parágrafo 

único. Também poderá ser apresentado por qualquer Deputado, conforme 

estabelece o artigo 96 e 264 do Regimento Interno transcrito abaixo: 

Art. 96. Em qualquer fase da sessão da Câmara ou de reunião de 
Comissão, poderá ser usada a palavra para reclamação, restrita 
durante a Ordem do Dia à hipótese do parágrafo único do art. 55 ou 
às matérias que nela figurem.  
§ 1º O uso da palavra, no caso da sessão da Câmara, destina-se 
exclusivamente a reclamação quanto à observância de expressa 
disposição regimental ou relacionada com o funcionamento dos 
serviços administrativos da Casa, na hipótese prevista no art. 264.  
§ 2º O membro de Comissão pode formular reclamação sobre ação 
ou omissão do órgão técnico que integre. Somente depois de 
resolvida, conclusivamente, pelo seu Presidente, poderá o assunto 
ser levado, em grau de recurso, por escrito ou oralmente, ao 
Presidente da Câmara ou ao Plenário.  
§ 3º Aplicam-se às reclamações as normas referentes às questões 
de ordem, constantes dos §§ 1º a 7º do artigo precedente.  
Art. 44. Sempre que um membro de Comissão não puder 
comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao seu Presidente, 
que fará publicar em ata a escusa.  
§ 1º Se, por falta de comparecimento de membro efetivo, ou de 
suplente preferencial, estiver sendo prejudicado o trabalho de 
qualquer Comissão, o Presidente da Câmara, a requerimento do 
Presidente da Comissão ou de qualquer Deputado, designará 
substituto para o membro faltoso, por indicação do Líder da 
respectiva bancada.  
§ 2º Cessará a substituição logo que o titular, ou o suplente 
preferencial, voltar ao exercício.  
§ 3º Em caso de matéria urgente ou relevante, caberá ao Líder, 
mediante solicitação do Presidente da Comissão, indicar outro 
membro da sua bancada para substituir, em reunião, o membro 
ausente.  
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3. Encaminhamento de votação: Art. 192 

É uma modalidade de uso da palavra, que conforme o artigo 192 transcrito a 

seguir, permite a manifestação contra ou a favor de determinada proposição. 

Art. 192. Anunciada uma votação, é lícito usar da palavra para 
encaminhá-la, salvo disposição regimental em contrário, pelo prazo 
de cinco minutos, ainda que se trate de matéria não sujeita a 
discussão, ou que esteja em regime de urgência.  
§ 1º Só poderão usar da palavra quatro oradores, dois a favor e dois 
contrários, assegurada a preferência, em cada grupo, a Autor de 
proposição principal ou acessória e de requerimento a ela pertinente, 
e a Relator.  
§ 2º Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, cada Líder poderá 
manifestar-se para orientar sua bancada, ou indicar Deputado para 
fazê-lo em nome da Liderança, pelo tempo não excedente a um 
minuto.  
§ 3º As questões de ordem e quaisquer incidentes supervenientes 
serão computados no prazo de encaminhamento do orador, se 
suscitados por ele ou com a sua permissão.  
§ 4º Sempre que o Presidente julgar necessário, ou for solicitado a 
fazê-lo, convidará o Relator, o Relator substituto ou outro membro da 
Comissão com a qual tiver mais pertinência a matéria, a esclarecer, 
em encaminhamento da votação, as razões do parecer.  
§ 5º Nenhum Deputado, salvo o Relator, poderá falar mais de uma 
vez para encaminhar a votação de proposição principal, de 
substitutivo ou de grupo de emendas.  
§ 6º Aprovado requerimento de votação de um projeto por partes, 
será lícito o encaminhamento da votação de cada parte por dois 
oradores, um a favor e outro contra, além dos Líderes.  
§ 7º No encaminhamento da votação de emenda destacada, 
somente poderão falar o primeiro signatário, o Autor do requerimento 
de destaque e o Relator. Quando houver mais de um requerimento 
de destaque para a mesma emenda, só será assegurada a palavra 
ao Autor do requerimento apresentado em primeiro lugar.  
§ 8º Não terão encaminhamento de votação as eleições; nos 
requerimentos, quando cabível, é limitado ao signatário e a um 
orador contrário.  

Esse mecanismo prolonga a discussão no período de votação da matéria, 

pois o prazo estabelecido pelo regimento nem sempre é cumprido.  

4. Orientação de bancada: Art. 192, § 2º 

Segundo o Manual, essa ferramenta permite que o Líder, ou o Deputado por 

ele indicado, oriente sua bancada em determinada votação, conforme o artigo 192, § 

2, transcrito abaixo: 
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Art. 192. Anunciada uma votação, é lícito usar da palavra para 
encaminhá-la, salvo disposição regimental em contrário, pelo prazo 
de cinco minutos, ainda que se trate de matéria não sujeita a 
discussão, ou que esteja em regime de urgência. (...). 
§ 2º Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, cada Líder poderá 
manifestar-se para orientar sua bancada, ou indicar Deputado para 
fazê-lo em nome da Liderança, pelo tempo não excedente a um 
minuto.  

5. Requerimento de plenário 

a. Inclusão de proposição na ordem do dia: (Art. 114, XIV)  

Conforme o Manual, esse instrumento tem a finalidade de incluir na Ordem 

do Dia proposição com parecer, que esteja em condições regimentais de nela 

figurar. Pode ser requerido por qualquer deputado, conforme estabelece o artigo 

114, XIV: 

Art. 114. Serão verbais ou escritos, e imediatamente despachados 
pelo Presidente, os requerimentos que solicitem: (...). 
XIV - inclusão em Ordem do Dia de proposição com parecer, em 
condições regimentais de nela figurar.3 

b. Retirada de proposição da ordem do dia: (Arts. 101, I a 1 e 117, VI) 

Conforme estabelece os artigos 101, I a 1 e 117, VI, do Regimento Interno 

esse mecanismo permite, como consta no Manual, retirar proposição da pauta de 

votações da Ordem do Dia. 

Art. 101. Ressalvadas as hipóteses enumeradas na alínea a do 
inciso I deste artigo, a apresentação de proposição será feita por 
meio do sistema eletrônico de autenticação de documentos, na forma 
e nos locais determinados por Ato da Mesa, ou: 
I – em Plenário ou perante Comissão, quando se tratar de matéria 
constante da Ordem do Dia: 
a) no momento em que a matéria respectiva for anunciada, para os 
requerimentos que digam respeito a: 
1 - retirada de proposição constante da Ordem do Dia, com 
pareceres favoráveis, ainda que pendente do pronunciamento de 
outra Comissão de mérito; 
Art. 117. Serão escritos e dependerão de deliberação do Plenário os 
requerimentos não especificados neste Regimento e os que 
solicitem: (...). 
VI - retirada da Ordem do Dia de proposição com pareceres 
favoráveis, ainda que pendente do pronunciamento de outra 
Comissão de mérito;  

                                                 
3 Primitivo inciso XV renumerado pela Resolução nº 5, de 1996. 
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c. Adiantamento de discussão (Arts., 101, I a, 2; 117,X e 177) 

É um instrumento, que de acordo com o Manual tem a finalidade de adiar a 

discussão de proposição constante da Ordem do Dia, retirando a matéria de pauta 

pelo referido prazo. 

A Iniciativa poderá ser do Líder, Vice-Líder, Autor ou Relator ou em casos de 

matéria urgente, de 1/10 dos membros da Casa (52 Deputados), Líderes ou Vice-

Líderes que representem esse número. 

Art. 101. Ressalvadas as hipóteses enumeradas na alínea a do 
inciso I deste artigo, a apresentação de proposição será feita por 
meio do sistema eletrônico de autenticação de documentos, na forma 
e nos locais determinados por Ato da Mesa, ou: (...). 
I – em Plenário ou perante Comissão, quando se tratar de matéria 
constante da Ordem do Dia: 
a) no momento em que a matéria respectiva for anunciada, para os 
requerimentos que digam respeito a: 
2 - discussão de uma proposição por partes; dispensa, adiamento ou 
encerramento de discussão; 
Art. 117. Serão escritos e dependerão de deliberação do Plenário os 
requerimentos não especificados neste Regimento e os que 
solicitem: (...).  
X - adiamento de discussão ou de votação;  
Art. 177. Antes de ser iniciada a discussão de um projeto, será 
permitido o seu adiamento, por prazo não superior a dez sessões, 
mediante requerimento assinado por Líder, Autor ou Relator e 
aprovado pelo Plenário.  
§ 1º Não admite adiamento de discussão a proposição em regime de 
urgência, salvo se requerido por um décimo dos membros da 
Câmara, ou Líderes que representem esse número, por prazo não 
excedente a duas sessões.  
§ 2º Quando para a mesma proposição forem apresentados dois ou 
mais requerimentos de adiamento, será votado em primeiro lugar o 
de prazo mais longo.  
§ 3º Tendo sido adiada uma vez a discussão de uma matéria, só o 
será novamente ante a alegação, reconhecida pelo Presidente da 
Câmara, de erro na publicação.  

6. Discussão por grupo de artigos : (Arts. 101, I, a, 2; 114, VI e 165, § 2º) 

Sua finalidade, conforme o Manual é a de discutir a matéria separadamente, 

por grupo de artigos. A iniciativa poderá ser de qualquer Deputado. 

Art. 101. Ressalvadas as hipóteses enumeradas na alínea a do 
inciso I deste artigo, a apresentação de proposição será feita por 
meio do sistema eletrônico de autenticação de documentos, na forma 
e nos locais determinados por Ato da Mesa, ou: 
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I – em Plenário ou perante Comissão, quando se tratar de matéria 
constante da Ordem do Dia:  
no momento em que a matéria respectiva for anunciada, para os 
requerimentos que digam respeito a: (...). 
2 - discussão de uma proposição por partes; dispensa, adiamento ou 
encerramento de discussão; (...). 
Art. 114. Serão verbais ou escritos, e imediatamente despachados 
pelo Presidente, os requerimentos que solicitem: (...). 
VI - discussão de uma proposição por partes;  
Art. 165. Discussão é a fase dos trabalhos destinada ao debate em 
Plenário. (...). 
§ 2º O Presidente, aquiescendo o Plenário, poderá anunciar o debate 
por títulos, capítulos, seções ou grupos de artigos. 

7. Encerramento de discussão : (Arts. 101, I, a, 2; 117, XI, 157, § 3º e 178) 

Conforme o Manual, tem a Finalidade de agilizar a apreciação da matéria e 

pode ser apresentada por 5/100 dos membros da Casa (26 Deputados), Líderes ou 

Vice-Líderes que representem esse número ou pela maioria absoluta dos membros 

da Casa (257 Deputados), Líderes ou Vice- Líderes que representem esse número, 

conforme estabelece o artigo 101, I a, 2; 117, X e 177, transcrito abaixo: 

Art. 101. Ressalvadas as hipóteses enumeradas na alínea a do 
inciso I deste artigo, a apresentação de proposição será feita por 
meio do sistema eletrônico de autenticação de documentos, na forma 
e nos locais determinados por Ato da Mesa, ou: (...). 
I – em Plenário ou perante Comissão, quando se tratar de matéria 
constante da Ordem do Dia: 
a) no momento em que a matéria respectiva for anunciada, para os 
requerimentos que digam respeito a:  
2 - discussão de uma proposição por partes; dispensa, adiamento ou 
encerramento de discussão; 
Art. 117. Serão escritos e dependerão de deliberação do Plenário os 
requerimentos não especificados neste Regimento e os que 
solicitem: (...). 
XI - encerramento de discussão;  
Art. 177. Antes de ser iniciada a discussão de um projeto, será 
permitido o seu adiamento, por prazo não superior a dez sessões, 
mediante requerimento assinado por Líder, Autor ou Relator e 
aprovado pelo Plenário.  
§ 1º Não admite adiamento de discussão a proposição em regime de 
urgência, salvo se requerido por um décimo dos membros da 
Câmara, ou Líderes que representem esse número, por prazo não 
excedente a duas sessões.  
§ 2º Quando para a mesma proposição forem apresentados dois ou 
mais requerimentos de adiamento, será votado em primeiro lugar o 
de prazo mais longo.  
§ 3º Tendo sido adiada uma vez a discussão de uma matéria, só o 
será novamente ante a alegação, reconhecida pelo Presidente da 
Câmara, de erro na publicação.  
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8. Adiantamento de votação : (Arts. 101, I, a, 3; 117, X e 193) 

Tem a finalidade, conforme o Manual, de adiar a votação de proposição 

constante da Ordem do Dia, retirando a matéria de pauta pelo referido prazo. 

Só poderá ser requerido pelo Líder, Vice-Líder, Autor ou Relator em até 

cinco sessões. 

Art. 101. Ressalvadas as hipóteses enumeradas na alínea a do 
inciso I deste artigo, a apresentação de proposição será feita por 
meio do sistema eletrônico de autenticação de documentos, na forma 
e nos locais determinados por Ato da Mesa, ou: (...). 
I – em Plenário ou perante Comissão, quando se tratar de matéria 
constante da Ordem do Dia: 
a) no momento em que a matéria respectiva for anunciada, para os 
requerimentos que digam respeito a: 
3 - adiamento de votação; votação por determinado processo; 
votação em globo ou parcelada; 
Art. 117. Serão escritos e dependerão de deliberação do Plenário os 
requerimentos não especificados neste Regimento e os que 
solicitem: (...). 
X - adiamento de discussão ou de votação;  

9. Votação artigo por artigo  (Arts. 101, I, a, 3; 117, XIII e 189, §§ 4º e 5º) 

Conforme o Manual do Partido Democratas, esse mecanismo tem a 

finalidade de votar a matéria separadamente, artigo por artigo. Justifica-se, 

especialmente, para a votação de proposições extensas como, por exemplo, 

projetos que alteram códigos. Conforme estabelece os artigos 101, I, a 3, 117, XIII e 

189, §4º e 5º transcritos abaixo, a iniciativa cabe a qualquer deputado. 

Art. 101. Ressalvadas as hipóteses enumeradas na alínea a do 
inciso I deste artigo, a apresentação de proposição será feita por 
meio do sistema eletrônico de autenticação de documentos, na forma 
e nos locais determinados por Ato da Mesa, ou: 
I – em Plenário ou perante Comissão, quando se tratar de matéria 
constante da Ordem do Dia: 
a) no momento em que a matéria respectiva for anunciada, para os 
requerimentos que digam respeito a: (...). 
3 - adiamento de votação; votação por determinado processo; 
votação em globo ou parcelada; 
Art. 117. Serão escritos e dependerão de deliberação do Plenário os 
requerimentos não especificados neste Regimento e os que 
solicitem: (...). 
XIII - votação de proposição, artigo por artigo, ou de emendas, uma a 
uma;  
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Art. 189. A proposição, ou seu substitutivo, será votada sempre em 
globo, ressalvada a matéria destacada ou deliberação diversa do 
Plenário. (...). 
§ 4º Também poderá ser deferido pelo Plenário dividir-se a votação 
da proposição por título, capítulo, seção, artigo ou grupo de artigos 
ou de palavras.  
§ 5º Somente será permitida a votação parcelada a que se referem 
os §§ 3º e 4º se solicitada durante a discussão, salvo quando o 
requerimento for de autoria do Relator, ou tiver a sua aquiescência.  

10. Verificação de votação : (Art. 185 § 1º, 3º e 5º) 

Essa ferramenta tem a finalidade de dirimir dúvida quando ao resultado de 

votação simbólica proclamando pelo Presidente, solicitando nova votação pelo 

processo nominal. A Iniciativa deve ser de 6/100 dos membros da Casa (31 

Deputados), Líderes ou Vice-Líderes que representantes esse número. 

Art. 185. Pelo processo simbólico, que será utilizado na votação das 
proposições em geral, o Presidente, ao anunciar a votação de 
qualquer matéria, convidará os Deputados a favor a permanecerem 
sentados e proclamará o resultado manifesto dos votos. (...). 
§ 1º Havendo votação divergente, o Presidente consultará o Plenário 
se há dúvida quanto ao resultado proclamado, assegurando a 
oportunidade de formular-se pedido de verificação de votação.  
§ 3º Se seis centésimos dos membros da Casa ou Líderes que 
representem esse número apoiarem o pedido, proceder-se-á então à 
votação através do sistema nominal.  
§ 5º Ocorrendo requerimento de verificação de votação, se for 
notória a ausência de quorum no Plenário, o Presidente poderá, 
desde logo, determinar a votação pelo processo nominal.  

11. Quebra de interstício : (Art.185, § 4º) 

O manual elaborado pelo Partido Democratas estabelece que esse 

mecanismo poderá ser utilizado para realizar nova verificação de votação antes do 

decurso do prazo de uma hora da proclamação do resultado da verificação anterior. 

A iniciativa deverá ser de 1/10 dos membros da Casa (52 Deputados), 

Líderes ou Vice-Líderes que representam esse número. 

Art. 185. Pelo processo simbólico, que será utilizado na votação das 
proposições em geral, o Presidente, ao anunciar a votação de 
qualquer matéria, convidará os Deputados a favor a permanecerem 
sentados e proclamará o resultado manifesto dos votos. (...). 
§ 4º Havendo-se procedido a uma verificação de votação, antes do 
decurso de uma hora da proclamação do resultado, só será permitida 
nova verificação por deliberação do Plenário, a requerimento de um 
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décimo dos Deputados, ou de Líderes que representem esse 
número.  

12. Preferência : (Arts. 177, XVI, 159 e 160) 

Esse mecanismo, conforme o Manual,  tem a Finalidade de obter primazia 

na discussão, ou na votação, de uma proposição sobre outra, ou outras, do mesmo 

grupo e está regulamentado nos artigos 177, XVI, 159 e 160,  transcrito abaixo. 

Art. 177. Antes de ser iniciada a discussão de um projeto, será 
permitido o seu adiamento, por prazo não superior a dez sessões, 
mediante requerimento assinado por Líder, Autor ou Relator e 
aprovado pelo Plenário.  
Art. 159. Denomina-se preferência a primazia na discussão, ou na 
votação, de uma proposição sobre outra, ou outras.  
§ 1º Os projetos em regime de urgência gozam de preferência sobre 
os em prioridade, que, a seu turno, têm preferência sobre os de 
tramitação ordinária e, entre estes, os projetos para os quais tenha 
sido concedida preferência, seguidos dos que tenham pareceres 
favoráveis de todas as Comissões a que foram distribuídos.  
§ 2º Haverá entre os projetos em regime de urgência a seguinte 
ordem de preferencia:  
I - declaração de guerra e correlatos;  
II - estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal nos 
Estados;  
III - matéria considerada urgente;  
IV - acordos internacionais;  
V - fixação dos efetivos das Forças Armadas.  
§ 3º Entre os projetos em prioridade, as proposições de iniciativa da 
Mesa ou de Comissões Permanentes têm preferência sobre as 
demais.  
§ 4º Entre os requerimentos haverá a seguinte precedência:  
I - O requerimento sobre proposição em Ordem do Dia terá votação 
preferencial, antes de iniciar-se a discussão ou votação da matéria a 
que se refira;  
II - o requerimento de adiamento de discussão, ou de votação, será 
votado antes da proposição a que disser respeito;  
III - quando ocorrer a apresentação de mais de um requerimento, o 
Presidente regulará a preferência pela ordem de apresentação ou, se 
simultâneos, pela maior importância das matérias a que se 
reportarem;  
IV - quando os requerimentos apresentados, na forma do inciso 
anterior, forem idênticos em seus fins, serão postos em votação 
conjuntamente, e a adoção de um prejudicará os demais, o mais 
amplo tendo preferência sobre o mais restrito.  
Art. 160. Será permitido a qualquer Deputado, antes de iniciada a 
Ordem do Dia, requerer preferência para votação ou discussão de 
uma proposição sobre as do mesmo grupo.  
§ 1º Quando os requerimentos de preferência excederem a cinco, o 
Presidente, se entender que isso pode tumultuar a ordem dos 
trabalhos, verificará, por consulta prévia, se a Câmara admite 
modificação na Ordem do Dia.  
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§ 2º Admitida a modificação, os requerimentos serão considerados 
um a um na ordem de sua apresentação.  
§ 3º Recusada a modificação na Ordem do Dia, considerar-se-ão 
prejudicados todos os requerimentos de preferência apresentados, 
não se recebendo nenhum outro na mesma sessão.  
§ 4º A matéria que tenha preferência solicitada pelo Colégio de 
Líderes será apreciada logo após as proposições em regime 
especial.  

13. Urgência urgentíssima : (Art. 117, XV e 155) 

Está regulamentado nos artigos 117, XV e 155, e tem a finalidade, conforme 

o Manual, de incluir automaticamente na Ordem do Dia, para discussão e votação 

imediata, proposição que verse sobre matéria de relevante e inadiável interesse 

nacional. A iniciativa deverá ser da maioria absoluta dos membros da Casa (257 

Deputados), Líderes ou Vice-Líderes que representem esse número. 

Art. 117. Serão escritos e dependerão de deliberação do Plenário os 
requerimentos não especificados neste Regimento e os que 
solicitem: (...). 
XV - urgência;  
Art. 155. Poderá ser incluída automaticamente na Ordem do Dia para 
discussão e votação imediata, ainda que iniciada a sessão em que 
for apresentada, proposição que verse sobre matéria de relevante e 
inadiável interesse nacional, a requerimento da maioria absoluta da 
composição da Câmara, ou de Líderes que representem esse 
número, aprovado pela maioria absoluta dos Deputados, sem a 
restrição contida no § 2º do artigo antecedente 

14. Destaque : (Arts. 161 e 162) 

Segundo o Manual, tem a finalidade  de permitir a votação em separado de 

parte de proposição, emenda, buscando fracionar aspectos eventualmente 

polêmicos que devam ser votados separadamente.  

Art. 161. Poderá ser concedido, mediante requerimento aprovado 
pelo Plenário, destaque para: 
I - votação em separado de parte de proposição, desde que 
requerido por um décimo dos Deputados ou Líderes que 
representem esse número; 
II - votação de emenda, subemenda, parte de emenda ou de 
subemenda; 
III - tornar emenda ou parte de uma proposição projeto autônomo; 
IV - votação de projeto ou substitutivo, ou de parte deles, quando a 
preferência recair sobre o outro ou sobre proposição apensada; 
V - suprimir, total ou parcialmente, dispositivo de proposição. 
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§ 1º Não poderá ser destacada a parte do projeto de lei apreciado 
conclusivamente pelas Comissões que não tenha sido objeto do 
recurso previsto no § 2º do art. 132, provido pelo Plenário; 
§ 2º Independerá de aprovação do Plenário o requerimento de 
destaque apresentado por bancada de Partido, observada a seguinte 
proporcionalidade: 
- de 05 até 24 Deputados: um destaque;  
- de 25 até 49 Deputados: dois destaques; 
- de 50 até 74 Deputados: três destaques;  
- de 75 ou mais Deputados: quatro destaques.4 

15. Emenda aglutinativa : (Art. 122) 

De acordo com o Manual, tem a finalidade de permitir, em Plenário, a fusão 

de emendas anteriormente apresentadas e a fusão de emendas com o texto da 

proposição. 

Art. 122. As emendas aglutinativas podem ser apresentadas em 
Plenário, para apreciação em turno único, quando da votação da 
parte da proposição ou do dispositivo a que elas se refiram, pelos 
Autores das emendas objeto da fusão, por um décimo dos membros 
da Casa ou por Líderes que representem esse número.  
§ 1º Quando apresentada pelos Autores, a emenda aglutinativa 
implica a retirada das emendas das quais resulta.  
§ 2º Recebida a emenda aglutinativa, a Mesa poderá adiar a votação 
da matéria por uma sessão para fazer publicar e distribuir em avulsos 
o texto resultante da fusão.  

Para exemplificar melhor a movimentação do plenário em torno da 

apreciação de uma MP, foi transcrito abaixo a tramitação da MPV 413/08, 

apresentada em 03/01/08 e somente aprovada em 29/04/08, ou seja, 114 dias após 

a sua edição. 

Proposição: MPV-413/2008 

Autor:  Poder Executivo 

Data de Apresentação: 03/01/2008 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário 

Regime de tramitação: Urgência 

Situação: MESA: Transformado em Norma Jurídica. 

                                                 
4 Artigo com redação dada pela Resolução nº 5, de 1996. 



 

37 
 

Ementa: Dispõe sobre medidas tributárias destinadas a estimular os 

investimentos e a modernização do setor de turismo, a reforçar o sistema de 

proteção tarifária brasileiro, a estabelecer a incidência de forma concentrada da 

Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social - COFINS na produção e comercialização de álcool, altera o art. 

3º da Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, e dá outras providências. 

Data   

3/1/2008 Poder Executivo   (EXEC)  
Publicação da Medida Provisória no Diário Oficial da União.(íntegra) 

3/1/2008 CONGRESSO NACIONAL   (CN) 
Prazo para Emendas: 06/02/2008 a 11/02/2008. Comissão Mista: 06/02/2008 a 
19/02/2008. Câmara dos Deputados: 20/02/2008 a 04/03/2008. Senado Federal: 
05/03/2008 a 18/03/2008. Retorno à Câmara dos Deputados (se houver): 19/03/2008 a 
21/03/2008. Sobrestar Pauta: a partir de 22/03/2008. Congresso Nacional: 06/02/2008 
a 05/04/2008. Prorrogação pelo Congresso Nacional: 06/04/2008 a 04/06/2008. 

20/2/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Apresentação da MSC 1/2008, do Poder Executivo, que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o texto da Medida Provisória nº 413, de 3 de janeiro de 2008, que 
“Dispõe sobre medidas tributárias destinadas a estimular os investimentos e a 
modernização do setor de turismo, a reforçar o sistema de proteção tarifária brasileiro, 
a estabelecer a incidência de forma concentrada da Contribuição para o PIS/PASEP e 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -COFINS na produção e 
comercialização de álcool, altera o art. 3º da Lei nº 7.869, de 15 de dezembro de 1998, 
e dá outras providências”. (íntegra) 

20/2/2008 Mesa Diretora da Câmara dos Deputados   (MESA)  
Ofício nº 52, de 2008, do Congresso Nacional , que encaminha o processado da 
Medida Provisória nº 413, de 2008. Informa ainda , que à Medida foram oferecidas 
185(cento e oitenta e cinco emendas)e a Comissão Mista referida no Captut do art. 2º 
da resolução nº 1, de 2002-CN não se instalou. (íntegra) 

20/2/2008 Mesa Diretora da Câmara dos Deputados   (MESA)  
Publique-se. Submeta-se ao Plenário. Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário 
Regime de Tramitação: Urgência (íntegra) 

20/2/2008 Mesa Diretora da Câmara dos Deputados   (MESA)  
Encaminhamento de Despacho de Distribuição à CCP para publicação. 

21/2/2008 COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES   (CCP)  
Encaminhada à publicação. Publicação Inicial no DCD 22 02 08 PAG 4322 COL 01. 
(publicação) 

25/2/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face do cancelamento da Ordem do Dia por falta de 
“quorum”. (Sessão Ordinária - 14:00). 

26/2/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
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Data   

Discussão em turno único. 

26/2/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 398-A/07, 
item 01 da pauta, com prazo encerrado. 

27/2/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. 

27/2/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 400/07, item 
02 da pauta, com prazo encerrado. 

28/2/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. 

28/2/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 401/07, item 
01 da pauta, com prazo encerrado. 

4/3/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. 

4/3/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Adiada a discussão em face da não-conclusão da apreciação da MPV 402/07, item 2 
da pauta, com prazo encerrado. 

11/3/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. 

11/3/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 404/07, item 
01 da pauta, com prazo encerrado. 

11/3/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. (Sessão Extraordinária - 20:02) 

11/3/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação do PL 1.179/07, item 
03 da pauta, com prazo encerrado. 

13/3/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. (Sessão Extraordinária - 9:00) 

 
 

13/3/2008 

 
 
PLENÁRIO  (PLEN)   
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação do PL 1.650/07, item 
02 da pauta, com prazo encerrado. 

13/3/2008 Presidência da  Câmara dos Deputados   (PRESI)  
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Data   

Designado Relator, Dep. Odair Cunha (PT-MG), para proferir parecer em plenário pela 
Comissão Mista a esta medida provisória e às 185 emendas. 

17/3/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face do cancelamento da Ordem do Dia, por falta de “quorum”. 

18/3/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. 

18/3/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 385/07, item 
01 da pauta, com prazo encerrado. 

19/3/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. (Sessão Extraordinária - 9:00) 

19/3/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 385-A/07, 
item 01 da pauta, com prazo encerrado. 

25/3/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. 

25/3/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 405/07, item 
02 da pauta, com prazo encerrado. 

26/3/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. 

26/3/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 405-A/07, 
item 01 da pauta, com prazo encerrado. 

26/3/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. (Sessão Extraordinária - 20:05) 

26/3/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 406/07, item 
02 da pauta, com prazo encerrado. 

27/3/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face do cancelamento da Ordem do Dia, mediante acordo. 

 
 

1/4/2008 

 
 
Comissão de Minas e Energia  (CME)   
Apresentação do REQ 211/2008 CME, pelo Dep. José Otávio Germano e outros, que 
“requer realização de audiência Pública no âmbito desta Comissão, para discutir o 
impacto da Medida Provisória (MPV) 413/2008 no mercado de álcool e outros 
combustíveis.”(íntegra) 
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Data   

1/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. 

1/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 407/07, item 
02 da pauta, com prazo encerrado. 

2/4/2008 Comissão de Minas e Energia   (CME)  
Aprovado requerimento do Sr. José Otávio Germano que requer realização de 
audiência Pública no âmbito desta Comissão, para discutir o impacto da Medida 
Provisória (MPV) 413/2008 no mercado de álcool e outros combustíveis. 

2/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN) 
Discussão em turno único. 

2/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não-apreciação da MPV 409/07, item 03 da pauta, 
com prazo encerrado. 

8/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. 

8/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não-apreciação da MPV 410/2007, item 02 da 
pauta, com prazo encerrado. 

9/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. 

9/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não-apreciação da MPV 411/07, item 02 da pauta, 
com prazo encerrado. 

10/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. 

10/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não-apreciação da MPV 411/07, item 01 da pauta, 
com prazo encerrado. 

15/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. 
 
 
 

15/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não-apreciação da MPV 412/07, item 02 da pauta, 
com prazo encerrado. 

16/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
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Data   

Matéria sobre a mesa. 

16/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Votação do Requerimento do Dep. Fernando Coruja, Líder do PPS, que solicita 
preferência para apreciação da MPV 416/08 sobre a MPV 413/08. 

16/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Aprovado o Requerimento. 

16/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. 

16/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada por acordo dos Srs. Líderes. 

17/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria sobre a mesa. (Sessão Extraordinária - 9:00) 

17/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Votação do Requerimento do Dep. Fernando Ferro, na qualidade de Líder do PT, 
solicitando que a MPV 417/08, item 4, seja apreciada como primeiro item da pauta. 

17/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Aprovado o Requerimento. 

17/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. 

17/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada por acordo dos Srs. Líderes. 

17/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Apresentação do Requerimento n. 2601/2008, pelo Deputado Luiz Carlos Hauly, que 
Requer apensação do Projeto de Lei n 3.219, de 2008.(íntegra) 

22/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria sobre a mesa. 

22/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Votação do Requerimento do Dep. Fernando Coruja, Líder do PPS, solicitando que a 
pauta seja apreciada na seguinte ordem: 1) MPV 417/08 (item 4); 2) MPV 414/08 (item 
2); 3) MPV 415/08 (item 3), com preferência sobre a MPV 413/08 (item 1). 

22/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Encaminharam a Votação: Dep. Pompeo de Mattos (PDT-RS), Dep. Fernando Coruja 
(PPS-SC) e Dep. Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP). 

22/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Aprovado o Requerimento. 
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Data   

22/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. 

22/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 414/08, item 
02 da pauta, com prazo encerrado. 

23/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. 

23/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 415/08, item 
01 da pauta, com prazo encerrado. 

24/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. (Sessão Extraordinária - 9:00) DCD 25 04 08 PAG 17483 
COL 02.(publicação) 

24/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Votação do Requerimento do Dep. Fernando Coruja, Líder do PPS, que solicita a 
retirada de pauta desta MPV. 

24/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Encaminharam a Votação: Dep. Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) e Dep. Leandro 
Sampaio (PPS-RJ). 

24/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Aprovado o Requerimento. 

24/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Retirada de pauta a Requerimento de Deputado. 

28/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face do cancelamento da Ordem do Dia, por falta de “quorum”. 

28/4/2008 Mesa Diretora da Câmara dos Deputados   (MESA)  
Indeferido o Requerimento de Apensação, REQ 2601/08, conforme seguinte despacho: 
“INDEFIRO, tendo em vista a apensação ser intempestiva (prazo de emendamento 
esgotado). Oficie-se e, após, Publique-se.” 

28/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. (Sessão Extraordinária - 18:00) DCD 29 04 08 PAG 17921 
COL 01.(publicação) 

28/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN) 
Deferida pela Presidência a solicitação de prazo até a sessão ordinária seguinte feita 
pelo Relator, Dep. Odair Cunha (PT-MG), para proferir seu parecer, nos termos do 
artigo 6º, § 2º, da Resolução nº 01, de 2002-CN. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. 
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Data   

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Retirado pelo Autor o Requerimento do Dep. Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do 
DEM, que solicita a retirada de pauta desta MPV. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Retirado pelo Autor o Requerimento do Dep. Jovair Arantes, Líder do PTB, que solicita 
a retirada de pauta desta MPV. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Odair Cunha (PT-MG), pela 
Comissão Mista, que conclui pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de 
relevância e urgência; pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa desta 
MPV e das Emendas de nºs 1 a 3, 5 a 8, 10, 11, 14, 16 a 40, 48 a 51, 54, 55, 57 a 66, 
71, 73, 78, 93 a 95, 97, 108, 110, 115, 116, 119, 121, 127, 130, 132, 143 a 146, 152, 
155, 160, 164, 171, 177, 178, 180 e 185; pela inconstitucionalidade das Emendas de 
nºs 83, 105, 112, 113, 158, 159, 167, 168 e 169; pela injuridicidade das Emendas de 
nºs 112, 120 e 158; pela má técnica legislativa das Emendas de nºs 4, 9, 12, 13, 15, 41 
a 47, 52, 53, 56, 67 a 70, 72, 74 a 77, 79 a 92, 96, 98 a 107, 109, 111 a 114, 117, 118, 
120, 122 a 126, 128, 129, 131, 133 a 142, 148 a 151, 153, 154, 156 a 159, 161 a 163, 
165 a 170, 172 a 176, 179, 181 e 184; pela adequação financeira e orçamentária desta 
MPV e das Emendas de nºs 1 a 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16 a 24, 26 a 40, 48, 49, 53 a 
55, 57 a 66, 71 a 73, 78, 80, 83, 86, 92 a 95, 97, 108, 110, 113, 115, 116, 119, 121, 
127, 130, 132, 135, 136, 138 a 147, 152, 160, 164, 167 a 169, 171, 174, 177, 180, 183 
e 185; pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da 
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária das Emendas de nºs 50, 51, 67 a 70, 74, 106 e 154; pela inadequação 
financeira e orçamentária das Emendas de nºs 4, 9, 13, 15, 25, 41 a 47, 52, 56, 75 a 
77, 79, 81, 82, 84, 85, 87 a 91, 96, 98 a 105, 107, 109, 111, 112, 114, 117, 118, 120, 
122 a 126, 128, 129, 131, 133, 134, 137, 148 a 151, 153, 155 a 159, 161 a 163, 165, 
166, 170, 172, 173, 175, 176, 178, 179, 181, 182 e 184; e, no mérito, pela aprovação 
desta MPV e pela aprovação parcial ou total das Emendas de nºs 3, 7, 8, 11, 12, 14, 
55, 64 a 66, 71, 78, 108, 115, 121, 132 e 147, na forma do Projeto de Lei de 
Conversão apresentado; e pela rejeição das demais emendas apresentadas.(íntegra) 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Apresentação do PLV 14/2008, pelo Dep. Odair Cunha, que “dispõe sobre medidas 
tributárias destinadas a estimular os investimentos e a modernização do setor de 
turismo, a reforçar o sistema de proteção tarifária brasileiro, a estabelecer a incidência 
de forma concentrada da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS na produção e comercialização de 
álcool, altera o art. 3º da Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, e dá outras 
providências.”(íntegra) 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Votação do Requerimento do Dep. Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do DEM, que 
solicita o adiamento da discussão por duas sessões. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Encaminharam a Votação: Dep. Eduardo Valverde (PT-RO) e Dep. Antonio Carlos 
Magalhães Neto (DEM-BA). 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Retirado pelo Autor o Requerimento. 
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Data   

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Votação do Requerimento do Dep. Jovair Arantes, Líder do PTB, que solicita o 
adiamento da discussão por uma sessão. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Verificação da votação do Requerimento, solicitada pelo Dep. Jovair Arantes, Líder do 
PTB, e pelo Dep. Maurício Rands, Líder do PT, em razão do resultado proclamado pela 
Mesa: “Rejeitado o Requerimento”, passando-se à sua votação pelo processo nominal. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Rejeitado o Requerimento. Sim: 21; Não: 277; Abstenção: 1; Total: 299. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Votação do Requerimento do Dep. Lira Maia, na qualidade de Líder do DEM, que 
solicita discussão por grupo de artigos. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Encaminhou a Votação o Dep. Lira Maia (DEM-PA). 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Retirado o Requerimento. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Discutiram a Matéria: Dep. Duarte Nogueira (PSDB-SP), Dep. Dr. Ubiali (PSB-SP), 
Dep. Leonardo Vilela (PSDB-GO), Dep. Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), Dep. João 
Oliveira (DEM-TO), Dep. Jorginho Maluly (DEM-SP) e Dep. Antonio Carlos Magalhães 
Neto (DEM-BA). 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Encerrada a discussão. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Prejudicado o Requerimento de Srs. Líderes que solicita o encerramento da discussão. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Parecer reformulado de Plenário pelo Relator, Dep. Odair Cunha (PT-MG), pela 
Comissão Mista, que conclui pela alteração dos artigos 2º, 7º e 28 do PLV 
apresentado.(íntegra) 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Retirado pelo Autor o Requerimento do Dep. Lira Maia, na qualidade de Líder do DEM, 
que solicita o adiamento da votação por duas sessões. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Retirado pelo Autor o Requerimento do Dep. Lira Maia, na qualidade de Líder do DEM, 
que solicita votação artigo por artigo. 

 
29/4/2008 

 
PLENÁRIO  (PLEN)   
Votação em turno único. 
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29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Encaminharam a Votação: Dep. Fernando Coruja (PPS-SC), Dep. Eduardo Valverde 
(PT-RO) e Dep. Paulo Renato Souza (PSDB-SP). 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Parecer reformulado de Plenário pelo Relator, Dep. Odair Cunha (PT-MG), pela 
Comissão Mista, que conclui pela alteração do artigo 40 do PLV apresentado.(íntegra) 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Retirado o Destaque de bancada do PV para votação em separado do artigo 7º do PLV. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Retirado o Destaque de bancada do PSDB para votação em separado do artigo 40 do PLV. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Retirado o Destaque de bancada do PSDB para votação em separado do artigo 2º da 
MPV 413/08 em substituição ao artigo 2º do PLV. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Votação preliminar em turno único. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Encaminharam a Votação: Dep. Fernando Coruja (PPS-SC), Dep. Eduardo Valverde 
(PT-RO), Dep. Leonardo Vilela (PSDB-GO) e Dep. Alice Portugal (PCdoB-BA). 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Adiada a continuação da votação em face do encerramento da Sessão. (MPV 413-
A/08) (PLV 14/08) 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Continuação da votação em turno único. (Sessão Extraordinária - 20:03) 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Votação do Requerimento do Dep. Jovair Arantes, Líder do PTB, que solicita a retirada 
de pauta desta MPV. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Encaminharam a Votação: Dep. Silvio Costa (PMN-PE) e Dep. Nelson Marquezelli 
(PTB-SP). 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Rejeitado o Requerimento. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Votação preliminar em turno único. 

 
 

29/4/2008 

 
 
PLENÁRIO  (PLEN)   
Aprovado, em apreciação preliminar, o Parecer do Relator, na parte em que manifesta 
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e 
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Data   

urgência e de sua adequação financeira e orçamentária, nos termos do artigo 8º da 
Resolução nº 01, de 2002-CN. Sim: 258; Não: 93; Abstenção: 3; Total: 354. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Encaminharam a Votação: Dep. Fernando Coruja (PPS-SC), Dep. Ricardo Barros (PP-
PR), Dep. Leonardo Vilela (PSDB-GO) e Dep. Tadeu Filippelli (PMDB-DF). 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Aprovado, em apreciação preliminar, o Parecer do Relator, na parte em que manifesta 
opinião pela inconstitucionalidade das Emendas de nºs 83, 105, 112, 113, 158, 159, 
167, 168 e 169; pela injuridicidade das Emendas de nºs 112, 120 e 158; e pela 
inadequação financeira e orçamentária das Emendas de nºs 4, 9, 13, 15, 25, 41 a 47, 
52, 56, 75 a 77, 79, 81, 82, 84, 85, 87 a 91, 96, 98 a 105, 107, 109, 111, 112, 114, 117, 
118, 120, 122 a 126, 128, 129, 131, 133, 134, 137, 148 a 151, 153, 155 a 159, 161 a 
163, 165, 166, 170, 172, 173, 175, 176, 178, 179, 181, 182 e 184, nos termos do artigo 
8º da Resolução nº 01, de 2002-CN. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Em conseqüência, as Emendas de nºs 4, 9, 13, 15, 25, 41 a 47, 52, 56, 75 a 77, 79, 81, 
82 a 85, 87 a 91, 96, 98 a 105, 107, 109, 111 a 114, 117, 118, 120, 122 a 126, 128, 
129, 131, 133, 134, 137, 148 a 151, 153, 155 a 159, 161 a 163, 165 a 170, 172, 173, 
175, 176, 178, 179, 181, 182 e 184 deixam de ser submetidas a voto, quanto ao 
mérito, nos termos do § 6º do artigo 189 do RICD. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Votação, quanto ao mérito, em turno único. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Aprovada a Medida Provisória nº 413, de 2008, na forma do Projeto de Lei de Conversão 
nº 14, de 2008, com as alterações propostas pelo Relator, ressalvados os destaques. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Votação do artigo 32 do PLV, objeto do Destaque para votação em separado da 
bancada do DEM. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Encaminharam a Votação: Dep. Cezar Silvestri (PPS-PR), Dep. Antonio Carlos Magalhães 
Neto (DEM-BA), Dep. Carlos Zarattini (PT-SP) e Dep. Silvio Costa (PMN-PE). 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Mantido o artigo 32. Sim: 277; Não: 73; Abstenção: 5; Total: 355. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN)  
Prejudicado o Destaque da bancada do DEM para votação em separado do artigo 32 do PLV. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN) 
Mantido o parágrafo 17, constante do artigo 3º do PLV, objeto do Destaque para 
votação em separado da bancada do DEM. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN) 
Mantido o artigo 3º da Lei nº 7.689/88, alterado pelo artigo 17 da MPV 413/08, objeto 
do Destaque para votação em separado da bancada do DEM. 
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29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN) 
Mantida a expressão “seguros privados, as de capitalização e as”, constante do inciso I 
do artigo 3º da Lei nº 7.689/88, alterado pelo artigo 17 do PLV, objeto do Destaque 
para votação em separado da bancada do PTB. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN) 
Retirado o Destaque de bancada do PPS para votação em separado da Emenda nº 17. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN) 
Votação da Redação Final. 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN) 
Aprovada a Redação Final assinada pelo Relator, Dep. Odair Cunha (PT-MG). (íntegra) 

29/4/2008 PLENÁRIO  (PLEN) 
A Matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado. (MPV 413-A/08) (PLV 14/08) 
DCD de 30/04/08 PÁG 18315 COL 01.(publicação) 

7/5/2008 Mesa Diretora da Câmara dos Deputados   (MESA) 
Remessa ao Senado Federal por meio do Ofício nº 128/08/PS-GSE. 

23/5/2008 Mesa Diretora da Câm ara dos Deputados   (MESA) 
Apresentação do Requerimento n. 2601/2008, pelo Deputado Luiz Carlos Hauly, que 
Requer apensação do Projeto de Lei n 3.219, de 2008. 

3/6/2008 Mesa Diretora da Câmara dos Deputados   (MESA) 
Recebimento do Ofício nº 312/08 (CN) comunicando a aprovação da matéria e o envio 
à sanção. 

23/6/2008 Mesa Diretora da Câmara dos Deputados   (MESA) 
Transformado na Lei Ordinária 11727/2008. DOU 24/06/08 PÁG 02 COL 01. Vetado 
parcialmente. Razões do veto: MSC 420/08-PE. DOU 24/06/08 PÁG 12 COL 03. 

16/7/2008 Mesa Diretora da Câmara dos Deputados   (MESA) 
Recebimento do Ofício nº 408/08 (CN) solicitando a indicação de membros que 
deverão integrar a Comissão Mista incumbida de relatar o veto. 

15/5/2009 Mesa Diretora da Câmara dos Deputados   (MESA) 
Ofício n° 164/2009-CN comunica o resultado da apura ção dos vetos presidenciais 
constantes da cédula única de votação utilizada na sessão conjunta realizada no dia 
06/05/09. MANTIDO O VETO PARCIAL Nº 22/08 APOSTO A ESTA MEDIDA 
PROVISÓRIA (Ata publicada no DCN de 07/05/09). 

Quadro 1 : CEDI/CAMARA DOS DEPUTADOS 
Fonte : Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=382688>. Acesso em: 
22 maio 2009. 

 Na medida provisória em análise foram utilizados diversos mecanismos para 

postergar a sua apreciação. O primeiro deles foi a falta de quorum em 25/02/2008 e 

o cancelamento da ordem do dia em 27/03/2008, mediante acordo entre os blocos. 
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 Em 16/04/2008, o deputado Fernando Coruja, Líder do PPS e pertencente ao 

bloco da oposição apresentou requerimento de preferência para aprovação da MPV 

416/08 sobre a MPV 413/08, com o objetivo de prolongar a discussão da MP em 

análise. Com o mesmo objetivo, diante da dificuldade de aprovação da MPV 413, o 

deputado Fernando Ferro (PT-PE), que é do bloco do governo, apresentou 

requerimento solicitando que a MPV 417/08 seja apreciada como primeiro item da 

pauta. A utilização desse mecanismo por parte dos dois parlamentares retardou a 

votação da MPV 413/08 em dois dias. 

 Diante da falta de acordo e com o objetivo de prolongar a discussão da 

matéria, em 17/04/08, o deputado Luís Carlos Hauly (PSDB-PR), que é do bloco da 

oposição, apresenta o requerimento de número 2601/2008, pedindo que seja 

apensado o Projeto de Lei 3.219, de 2008 à MP 413/2008. Para contribuir com o 

retardamento da análise dessa MP, governo e oposição aprovam o requerimento do 

deputado Fernando Coruja (oposição) para inverter a pauta de votação. Essa 

manobra adia em mais 04 dias a apreciação da MPV 413/08. 

 Em 24/04/2008, novamente o deputado Fernando Coruja utiliza-se de mais 

um mecanismo regimental e consegue aprovar um requerimento que solicita a 

retirada da pauta da MP. A análise da Medida Provisória 413 é adiada em mais 5 

dias. 

 Por falta de quorum, outro mecanismo de retardamento, a MP 413/08 não foi 

apreciada em 28/04/2008. O interessante é que oposição, que não quer a aprovação 

da MP, e o governo, que pretende julgá-la positivamente, contribuiram para o 

adiamento. 

 Somente em 29/04/2008, vinte e sete dias após sua entrada na Câmara dos 

Deputados é que o parecer da MP 413 foi proferido em plenário por seu relator. 

Nesse mesmo dia dois deputados da oposição, Antônio Carlos Magalhães Neto e 

Lira Maia, do DEM, utilizam-se do mecanismo de adiamento da discussão por duas 

sessões e por grupos de artigos para retardar a votação. A base do governo 

consegue rejeitar o requerimento. 

 Na mesma data inicia-se a votação da MP, deputados do PV e do PSDB 

apresentam destaques com o objetivo de adiar a votação. Em face do embate, o 
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deputado Jovair Arantes (PTB-GO), da base do governo, apresenta requerimento de 

retirada da pauta, que é rejeitado pelo plenário. 

Todo esse confronto produziu um retardamento de 115 dias na apreciação da MP 

413/2008, ocasionando o sobrestamento da pauta de votações do plenário da 

Câmara dos Deputados a partir do dia 22/03/2008. 

 Portanto, verifica-se dessa forma que o prolongamento do processo de 

apreciação e votação de uma medida provisória ocorre principalmente em razão do 

embate travado em plenário, que tem como variável o momento político e o tema 

nela abordado. Ao ultrapassar o período definido pela CF para análise da MP, o 

plenário acaba ocasionando o sobrestamento da pauta. 

 

 

4.1  Análise do sobrestamento das MP’s 
 

 

Iniciaremos agora a análise de três períodos para comprovar a causa do 

sobrestamento da pauta de votações da Câmara dos Deputados. Em 2003, início do 

Governo Lula da Silva, os embates políticos entre governo e oposição não 

produziram fortes conseqüências, no que se refere aos prazos de apreciação das 

medidas provisórias na Câmara dos Deputados, pois nenhuma delas foi apreciada 

nessa Casa Legislativa, após o prazo de 60 dias, prazo o qual a MP perde a 

eficácia, caso não seja prorrogado, conforme estabelece o § 3º, do artigo 62 da CF. 

O gráfico, a seguir demonstra com mais clareza essa assertiva. 
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      Gráfico 1 : Análise do sobrestamento das MP’s (2003). 
      Fonte : Criação própria. 
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Cabe ressaltar, no enquanto, que citado gráfico apresenta apenas as 

medidas provisórias cujos prazos venceriam na sessão legislativa ordinária de 2003.  

 Quanto ao sobrestamento da pauta do Plenário da Câmara dos Deputados, 

observou-se que 69,3% das MPs analisadas, foram apreciadas em prazo não 

superior a 45 dias, o que não leva ao sobrestamento da pauta, conforme disciplina o 

§6º, do artigo 62. Assim, apenas 30,3% das MPS, conforme demonstra o gráfico a 

seguir produziram sobrestamento da pauta do Plenário da Câmara dos Deputados. 

 

69,7%

30,3%

Até 45 dias

Após 45 dias

 
Gráfico 2 : Sobrestamento (2003). 
Fonte : Criação própria. 

Em 2006, por se tratar de um ano eleitoral, verificou-se profunda mudança 

no comportamento do Plenário. Ao contrário de 2003, a base aliada do governo 

travou grande batalha com o bloco de oposição e o resultado foi o retardamento na 

análise das MPs. Nesse período, um elevadíssimo número de medidas provisórias 

exigiu, ainda durante a tramitação na Câmara dos Deputados, a prorrogação do 

prazo conforme estabelece o § 3º, do artigo 62. 
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Gráfico 3 : Análise do sobrestamento das MP’s (2006). 
Fonte : Criação própria. 

No que se refere ao sobrestamento, verificou-se que apenas 5,7% das 

medidas provisórias de 2006, as quais o prazo de 45 dias venceu na sessão 

legislativa ordinária de 2006, foram apreciadas durante o citado prazo na Câmara 

dos Deputados. Os outros 94,3% ultrapassaram esse prazo. Dentre esses 94,3%, 

11,32% foram apreciados entre 46 e 60 dias, os outros 83,02% ultrapassaram o 

sessenta dias, ainda durante a tramitação na Câmara dos Deputados, conforme 

demonstra o gráfico a seguir. 

5,66%

11,32%

83,02%

Até 45 dias
Entre 46 e 60 dias

Após 60 dias

 
Gráfico 4 : Sobrestamento (2006). 
Fonte : Criação própria. 
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A expectativa das eleições gerais de 2010 parece ter provocado uma 

reflexão no comportamento do plenário, visto que a média apresentou-se menor em 

relação a 2006. Naquele ano, a média de tramitação das MPs foi de 73,74 dias e de 

2008 ficou em 65,44. Porém, a maioria das medidas provisórias de 2008, cujo prazo 

estabelecido pelo §6º do artigo 62 venceria ainda na sessão legislativa ordinária, 

exigiu, ainda durante a tramitação na Câmara dos Deputados, a prorrogação do 

prazo constante do artigo 3º do artigo 62, qual seja: sessenta dias. O gráfico, a 

seguir, demonstra esse comportamento. 

 

0

15

30

45

60

75

90

105

120

M
P

 4
13

M
P

 4
14

M
P

 4
15

M
P

 4
16

M
P

 4
17

M
P

 4
18

M
P

 4
19

M
P

 4
20

M
P

 4
21

 

M
P

 4
22

M
P

 4
23

M
P

 4
24

M
P

 4
25

M
P

 4
26

M
P

 4
27

M
P

 4
28

M
P

 4
29

M
P

 4
30

M
P

 4
31

M
P

 4
32

M
P

 4
33

M
P

 4
34

M
P

 4
35

M
P

 4
36

M
P

 4
37

M
P

 4
38

M
P

 4
39

M
P

 4
40

M
P

 4
41

M
P

 4
42

M
P

 4
43

M
P

 4
44

M
P

 4
45

M
P

 4
46

 
Gráfico 5 : Análise do sobrestamento das MP’s (2010). 
Fonte : Criação própria. 

Quanto ao sobrestamento, constatou que no citado período 20,59% das 

medidas provisórias foram apreciadas no prazo de 45 dias, enquanto 79,41% 

provocaram o sobrestamento da pauta da Câmara dos Deputados. Dentre essas 

últimas, 23,53% foram apreciadas em 46 e 60 dias. As demais, correspondendo a 

55,88%, exigiram a prorrogação do prazo constante do §3º do artigo 62, conforme 

demonstra o gráfico a seguir. 
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20,59%

23,53%

55,88%

Até 45 dias
Entre 46 e 60 dias
Após 60 dias

 
Gráfico 6 : Sobrestamento (2010). 
Fonte : Criação própria. 

Portanto, o sobrestamento da pauta em razão da não apreciação de MP no 

prazo constitucional ocorre em razão do comportamento do plenário, dependendo de 

uma variável: o momento político, o qual cria a convergência ou a divergência. Em 

2003, o momento foi de convergência. Nesse aspecto, a pauta do plenário da 

Câmara dos Deputados quase não foi sobrestada pelas MPs. A análise da maioria 

dos MPs editadas ocorreu no prazo constitucional. 

Já os anos de 2006 e 2008 foram de divergência. Pela pesquisa, verificou-se 

que a oposição utilizou-se de todos os instrumentos para alongar a discussão das 

MPs. Em alguns casos, a base do governo também se utilizou desses mecanismos 

para retardar a votação, tendo como objetivo impedir a não aprovação das MPs em 

análise. 

O sobrestamento da pauta trata-se do resultado do embate político travado 

no plenário pelas bancadas do governo e oposição. Nesse sentido, o mecanismo de 

trancamento da pauta mostra-se coerente com os fins a que se propõe.  

Observou-se a partir dos dados apresentados que o sucesso da tramitação 

de uma medida provisória (apreciação no prazo constitucional) está intimamente 

relacionado ao papel que a oposição desempenhará nesse processo. 

A Presidência da Câmara dos Deputados constatando essa afirmativa já 

vem tomando providencias no sentido de evitar a utilização das ferramentas 
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regimentais para retornar a análise de uma MP. Percebeu-se que na maioria das 

ultimas sessões o Presidente da Câmara dos Deputados abriu os trabalhos e de 

imediato convocou a leitura do parecer sobre a MP, evitando a discussão de 

requerimentos. 
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5  NOVO ELEMENTO PARA A TEORIA DA PREPONDERÂNCIA DO  
EXECUTIVO 

 

 

O predomínio dos poderes constitucionais do Executivo sobre o Legislativo é 

expresso por Carlos Pereira e Bernardo Miller da seguinte forma:  

“Entre outros poderes, o Executivo brasileiro pode iniciar legislação, retirar 

propostas das comissões via pedido de urgência, vetar em parte ou no todo a 

legislação aprovada no Congresso, influir na escolha do presidente e relatores das 

comissões e criar comissões especiais.” 

Sob os olhos dessa teoria, que identifica os motivos que determinam a razão 

de o Executivo controlar a agenda legislativa do Brasil, principalmente no que se 

refere ao instituto da MP, existe um silêncio metodológico sobre a estratégia da 

utilização da do Regimento Interno da Câmara dos Deputados pela oposição para  

provocar o retardamento da apreciação da MP e consequentemente sobrestar a 

pauta de deliberação da Câmara dos Deputados. Essa situação acaba beneficiando 

o discurso da oposição em relação ao travamento da pauta do plenário.  

Diante do estudo realizado, e com o objetivo de ampliar essa tese, convém 

apresentar o elemento de utilização de ferramentas do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados pelo bloco de oposição, que tem o objetivo de retardar a 

votação de MPs no plenário, para ser mensurado na fundamentação da Teoria da 

Preponderância do Executivo, de autoria do cientista político Carlos Pereira e do 

economista Bernardo Miller. 

Na teoria, os autores descrevem o controle sobre o Poder Legislativo que o 

Poder Executivo brasileiro possui, mediante dispositivos institucionais. Os autores 

afirmam que o principal pró-ativo do Executivo é a capacidade do Presidente da 

República legislar por meio das MPs. Segundo Carlos Pereira e Bernardo Miller, 

este dispositivo Constitucional autoriza o chefe do Executivo a promulgar 

prontamente uma nova legislação, sem a necessidade de aprovação do Congresso 

Nacional. 
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Ao afirmar que com a utilização do instituto da MP o Executivo tem um 

expressivo papel na determinação da agenda do Legislativo, os autores da Teoria da 

Preponderância do Executivo sobre o Legislativo não abordaram a capacidade de 

que a oposição tem de retardar a análise de uma MP. Esse poder é exercido por 

meio do uso de ferramentas do Regime Interno da Câmara dos Deputados que retira 

do Executivo, mesmo que momentaneamente, a capacidade de controlar a análise 

da MP pelos deputados. 

Como o objetivo do Executivo é o de impedir a rejeição da MP apresentada, 

este fica obrigado a acompanhar o retardamento da análise sem meios para impedir 

este acontecimento. Por mais que a MP termine sendo aprovada em razão da força 

do governo, existem instrumentos fora do seu controle que permitem um espaço de 

ação da oposição, por menor que seja. 

Portanto, o retardamento da votação da MP em razão da utilização de 

mecanismos regimentais pelo bloco de oposição constitui uma situação que não foi 

analisada pelos dois autores em sua Teoria. Existe na literatura uma omissão sobre 

esse processo. 

O movimento da oposição, apesar de ser momentâneo obtém o controle da 

votação de uma MP e consegue retardar o seu tempo de votação, fortalece o debate 

contrário à MP e provoca uma movimentação da coalizão do governo para julgá-las 

relevantes e urgentes. 

O contraponto da exposição em relação à Medida Provisória através dessa 

articulação provoca uma intensa movimentação do bloco de apoio ao governo, que 

para conseguir aprovar a MP em análise acaba cedendo a modificações no texto 

sugeridas pelo bloco oposicionista. E para impedir essas modificações ou 

reprovação da MP, a base do governo utiliza-se também de mecanismos do 

Regimento Interno para adiar a votação. 

Cabe manifestar, então, que essa estratégia apresenta-se como um ponto 

importante a ser considerado pela literatura. 

Estabelecer um diálogo entre esse elemento e a Teoria da Preponderância 

do Executivo sobre o Legislativo é fundamental para ampliar este estudo. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar o mecanismo de 

sobrestamento da pauta na Câmara dos Deputados e identificar a sua causa. A 

partir da análise do período de tramitação das MP’s obteve-se o resultado desejado: 

o sobrestamento da pauta de votações ocorre em razão da utilização de ferramentas 

do regimento interno da Câmara, com o objetivo de prolongar a discussão da 

matéria para evitar a sua aprovação de imediato. Iniciando assim um grande embate 

no plenário, que tem como resultado o trancamento da pauta de votações. 

Com esse resultado, este trabalho propõe à academia uma nova visão sobre 

o tema MP. O instituto da MP precisa ser mais bem analisado para ser mais 

compreendido como um instrumento que permite ao Executivo em situações 

extraordinárias editar atos normativos com força de lei. 

Dessa forma, convém afirmar que a MP é um instrumento necessário para 

casos de urgência e de relevância e não constitui obstáculo ao Estado Democrático 

de Direito. A delegação legislativa ao Executivo é um instrumento necessário para o 

exercício das atividades de governo. 

A pesquisa acerca da forma de se trabalhar com mais eficiência esse 

instrumento não deve parar. Apesar dos avanços na literatura em relação ao tema 

da Emenda Constitucional 32, de 2001, e da Proposta de Emenda à CF 511/06, as 

MPs continuam reguladas timidamente pela atual CF. 

O que se deve extrair deste estudo é que, apesar das omissões do 

Constituinte, a MP é legítima, pois resulta da competência do Executivo de exercer 

suas funções atípicas. É democrática, se observada a sua matéria e a sua forma. É 

necessária em situações urgentes e relevantes, por conta de sua celeridade. Quanto 

ao sobrestamento da pauta pode-se afirmar que é um mecanismo eficiente. Enfim, é 

útil em razão de suas características e de seu objetivo. 

Portanto, para que a MP resulte em um instrumento eficiente, além dos 

pressupostos e vedações constitucionais e de mais discussões acerca de sua 
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melhor adaptação ao ordenamento jurídico brasileiro, o bom senso e a prudência 

não podem ser esquecidos tanto por parte do Executivo quanto do Legislativo. 

Se a conjuntura política é grave, não menos grave será o efeito de uma MP 

abusiva, ao continuar regulando relações jurídicas dela nascidas e ainda não 

disciplinadas por decretos legislativos, porém mais grave ainda será a inércia do 

Legislativo frente ao descumprimento da CF. 

É interessante que nos últimos quatro governos (Itamar Franco, Fernando 

Henrique Cardoso e o do Presidente Lula), a rejeição de MPs pelo Congresso 

Nacional foi quase irrisória. Todavia, a quantidade de MPs editadas originariamente 

por esses chefes do Executivo foi elevada. É notório o excesso e o abuso na edição 

de MPs, bem como uma postura comedida do Congresso Nacional em rejeitá-las e 

uma atitude proativa deste em aprová-las ou convertê-las em lei. 

Essa praxe ocorre pelos sucessivos presidentes da república e não se trata 

de uma crise pessoal ou partidária, porém de prática usual, apta a afetar as relações 

políticas entre os poderes. 

Uma mudança significativa que poderá alterar a análise dos pressupostos 

constitucionais está no texto aprovado pela Comissão Especial, já analisado pelo 

Plenário da Câmara dos Deputados, da Proposta de Emenda à Constituição 511/06, 

de autoria do Senado Federal. 

Essa PEC determina que a verificação desses pressupostos da MP editada 

será realizada pela Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania das 

duas Casas Legislativas, retirando, dessa forma, atribuição designada à Comissão 

Especial. O período para o sobrestamento também sofrerá mudanças, se aprovada 

a PEC 511/2006. 

A Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania da Câmara dos 

Deputados é órgão competente para oferecer parecer no que tange aos 

pressupostos constitucionais, pois já exerce essa atribuição em relação às outras 

proposições que lá tramitam com bastante eficiência. 

Um acontecimento recente que este trabalho não poderia deixar de abordar 

foi a interpretação anunciada pelo presidente da Câmara dos Deputados, deputado 
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Michel Temer (PMDB-SP), em resposta à questão de ordem formulada pelo 

deputado Regis de Oliveira (PSC-SP), se a Câmara dos Deputados poderia votar 

projetos de resolução, mesmo com a pauta trancada, já que as medidas provisórias 

não podem tratar desse assunto. 

Michel Temer respondeu afirmando que o artigo 62 da Constituição Federal 

prevê que MP’s só podem ser editadas sobre assuntos relacionados a leis 

ordinárias. Dessa forma, afirmou o presidente da Câmara que propostas de 

Emendas à Constituição, projetos de lei complementar, resoluções e decretos 

legislativos podem ser votados, em sessões extraordinárias, mesmo que a pauta do 

plenário esteja sobrestada por MP. 

A decisão de Michel Temer foi bastante criticada por um grupo de juristas 

que sustentam ser inconstitucional a decisão do presidente da Câmara dos 

Deputados.. Já a maioria dos parlamentares receberam bem a proposta de Temer, 

considerando-a interpretativa de “algo que representa um interesse maior”. 

 O presidente da Câmara dos Deputados reconheceu que sua decisão é 

principalmente política, mas uma interpretação sistêmica sobre a Constituição é 

possível para mudar o entendimento sobre a questão. 

A interpretação apresentada pelo presidente da Câmara parece ser positiva, 

pois reorganiza a agenda de trabalhos da Câmara dos Deputados e possibilita com 

que a minoria parlamentar perca um mecanismo de obstaculização da maioria. O 

que poderá acontecer é o aumento do número de MP’s e o Congresso vai ter que 

conseguir administrar a sua agenda, que será ampliada. 
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