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RESUMO

O objetivo deste trabalho gravitou em torno da análise da atuação do Poder

Legislativo no controle da edição de medidas provisórias no decorrer de sua tramitação,

sobretudo na Câmara dos Deputados, a partir da promulgação da Emenda Constitucional n°

32 de 2001, mergulhando em suas dimensões jurídica, política,  social  e econômica, de

modo a aferir  o desempenho dessa vertente de controle e as suas implicações sobre o

ímpeto legiferante do Poder  Executivo.  Para  tanto,  abordou-se aspectos relacionados  à

importância de um mecanismo de controle sobre a edição de medidas provisórias, mediante

análise de bibliografia especializada e de instrumentos normativos internos referentes aos

procedimentos  adotados  para  sua  apreciação,  confrontando-os  com  a  disciplina

constitucional  vigente,  visando averiguar  a  prática corrente na Casa  a  respeito  do  seu

trâmite no esforço de identificar eventuais incompatibilidades com os desígnios do texto

constitucional. Ao fim ficou a percepção de baixo comprometimento do Poder Legislativo

em atuar nesse segmento.

Palavras-chave: medidas provisórias, controle, poder legislativo.
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1. INTRODUÇÃO

A  Constituição  brasileira  de  1988,  em  seu  art.  62,  fez  ingressar  no

ordenamento constitucional pátrio uma espécie normativa peculiar, que tem sido objeto de

grandes  discussões  na  ordem jurídico-política  interna.  Trata-se  do  instituto  da  medida

provisória, que desperta crescente interesse por parte da comunidade acadêmica. 

Essa figura normativa surge como novo instrumento legislativo, ao alcance

do Presidente  da República,  para  uso  excepcional  em situações  reputadas  relevantes  e

urgentes.  A norma do art. 62 da CRFB confere ao instrumento, ainda, força provisória de

lei, a depender de condição resolutiva do Congresso Nacional para se efetivar no mundo

jurídico.

Atentos  ao  desenrolar  de  tal  prática  legislativa,  muitos  investigadores

dedicaram valiosos estudos à análise desse instituto, percorrendo trilhas históricas jurídicas

e políticas na busca de uma compreensão mais consentânea com a realidade brasileira,

sobretudo  no  que  tange  ao  processo  legislativo  propriamente  dito,  aplicável  à  espécie

apresentada.

Embora conste da Carta Política desde o texto original de 1988, as regras

desse instituto foram alteradas pela Emenda Constitucional nº 32, promulgada em 11 de

setembro de 2001, com o intuito de redimensionar a disciplina da medida provisória, onde

restringiu o seu alcance a determinado rol de matérias, eliminou a possibilidade de reedição

e  constitucionalizou  grande  parte  do  processo  legislativo  pertinente  ao  seu  trâmite

congressual.



Dentre as  modificações decorrentes da Emenda 32, as que mais interessam a

este estudo circunscrevem-se às mudanças procedimentais dirigidas ao atuar  legislativo

com foco centrado nos mecanismos de controle ante às medidas provisórias editadas pelo

Poder Executivo a partir da vigência das novas regras implementadas por tal Emenda, com

destaque para o exame de admissibilidade, onde se verifica a comunhão dos pressupostos

de relevância e urgência.1 

Dessa forma, constitui escopo da presente monografia analisar a atuação do

Poder Legislativo no exame das medidas provisórias no transcorrer de sua tramitação, com

enfoque  nos  mecanismos  de  controle,  especificamente,  a  partir  dos  novos  contornos

constitucionais decorrentes da Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001.

Nessa trilha, fez-se inicialmente um breve apanhado teórico, jurisprudencial

e normativo, valendo-se do cabedal  doutrinário especializado na temática vertente e da

análise de aplicação de regras constitucionais e regimentais, além de aresto jurisprudencial

pertinente.

Seguiu-se o estudo auscultando as razões e precedentes da medida provisória

no  Brasil,  como forma de decretação  de urgência,  até  chegar  à  modelagem atual  que

autoriza o uso dessa espécie normativa, ressaltando a sua estreita inspiração no modelo

italiano como procuraremos demonstrar.

No tocante ao controle incidente sobre as medidas provisórias evidenciam-se

a sua importância e tipos, segmentados no controle jurisdicional e no político, bem como do

efeito e do alcance deste último, perpassando ao estudo da noção do que seja relevante e

urgente para fins de medidas provisórias.

No fronte do controle político, a cargo do Congresso Nacional, durante o

trâmite  legislativo  das  medidas  provisórias,  identifica-se  uma  sistemática  de  controle

1 O §  5º  do art.  62  da CRFB condiciona a deliberação plenária  de cada uma das Casas Legislativas à

existência de um juízo prévio de admissibilidade das medidas provisórias. O § 9º do indigitado artigo, por sua

vez, incumbe essa missão a uma comissão mista de Deputados e Senadores.



fundada  em três  fases  conexas  e  autônomas,  compreendidas  pela  a  admissibilidade,  a

constitucionalidade e pelo mérito, sobre as quais serão dedicados tópicos específicos.

Para fins de análise será abordado o controle no sistema originário de 1988

para  depois  evoluir-se  ao  quadro  presente  configurado  pelos  mecanismos  de  controle

concebidos pela Emenda Constitucional nº 32, focando o novo procedimento e o papel da

Comissão Mista e as implicações das disposições constantes da Resolução nº 1, de 2002-

CN e da Constituição.

Foi  aventada  a  hipótese  sobre  a  preponderância  de  variáveis  políticas  a

influenciar a edição e a apreciação parlamentar de medida provisória, notadamente, quanto

a sua admissibilidade. Serviram de base para análise dados quantitativos segmentados em

dois períodos distintos, de forma a separar as medidas provisórias editadas antes e depois

da promulgação da Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001, até 31 de

dezembro de 2006.

1.1. Do Problema

As indagações suscitadas cingem ao estudo dos mecanismos de controle

aplicáveis às medidas provisórias no transcorrer do processo legislativo na tentativa de

compreender e demonstrar a importância dessa atuação como forma de arrefecer o ânimo

legiferante  do  Presidente  da República  por  meio  de medidas  provisórias.  O intuito  da

pesquisa, portanto, é refletir sobre as normas procedimentais adotadas na esfera interna do

Congresso Nacional,  especificamente da Câmara dos Deputados, a fim de averiguar os

procedimentos  adotados  com  base  na  Resolução  nº  1,  de  2002-CN  e  se  os  mesmos

coadunam com a norma constitucional correspondente.



1.2. Da Justificação

Contextualizo  o  presente  problema  de  pesquisa  de  modo  a  inseri-lo  no

universo  das  minhas  inquietações,  dado  que  atuo  na  área  legislativa,  assessorando  a

bancada do PMDB na Câmara dos Deputados sobre o processo legislativo nos aspectos

regimentais e constitucionais e ocasionalmente no mérito daquelas matérias afeitas à minha

esfera de conhecimento.

Internamente,  já  participei  de  diversos  cursos  de  curta  duração,  sobre

processo legislativo na Câmara dos Deputados, ministrados pelo CEFOR, cujos níveis de

complexidade foram do básico ao avançado, o que me despertou uma consciência mais

crítica sobre o conjunto de atos preordenados que envolvem o processo legislativo, visando

à criação de normas jurídicas.

Ademais, encontro-me encorajado para enfrentar mais este desafio lançado

pelo CEFOR de dar efetividade ao audacioso Programa de Pós-Graduação da Câmara dos

Deputados, vislumbrando com isso projetar a Instituição, por meio do seu corpo funcional,

entre aquelas que se preocupam em produzir conhecimentos específicos da sua atividade

fim, em proveito da sociedade brasileira como um todo.

Consciente  da  relevância  do  processo  legislativo  na busca  da  plena

realização  democrática  em  que  a  observância  do  arcabouço  normativo  de  índole

constitucional é imprescindível a este fim, constato que o exame legislativo das medidas

provisórias e a norma impositiva dele resultante devem, necessariamente, se amoldar ao

diploma  Maior,  sob  pena  de  enfraquecimento  do  princípio  da  presunção  de

constitucionalidade do ato normativo emanado do poder competente.

Ainda,  pressupondo que o Estado de Direito  subentende que as relações

sociais  subsumem  ao  regime  da  lei,  que  é  da  substância  do  regime  democrático

representativo que as decisões fundamentais para a vida em sociedade procedam do Poder

Legislativo,  resta  ao  legislador  a  sensível  tarefa  de concretização genérica  da vontade

constitucional, mediante o juízo de conformidade das normas externadas aos preceitos da

Constituição da República, solevando o primado da supremacia constitucional.



Neste sentido, em face da constatação da crescente freqüência das medidas

provisórias na pauta do Legislativo Federal, fato que me desperta inquietação, sinto-me

motivado a  enveredar  pelo  estudo da matéria  em epígrafe,  de  modo a  focar  a  minha

proposta de trabalho de conclusão do presente curso na linha de pesquisa situada no âmbito

do Poder Legislativo e suas relações com os demais poderes e outras instituições, voltada

especificamente para o papel  do Poder Legislativo no controle de edições de medidas

provisórias.

Assim  sendo,  impõe  percorrer  toda  a  dinâmica  do  processo  legislativo

aplicável  à  espécie,  no  âmbito  do  Congresso  Nacional,  em  especial  da  Câmara  dos

Deputados, tendo como elemento central de análise  o aspecto de controle Parlamentar

incidente sobre as medidas provisórias,  considerando-o como um poder-dever  atribuído

constitucionalmente ao Poder Legislativo, alimentando assim, a pretensão de compreender

os procedimentos adotados à luz do que dispõe a Constituição da República e as normas

internas  de  procedimentos,  sobretudo,  a  partir  de  onze  de  setembro  de  2001,  com  a

promulgação da Emenda Constitucional nº 32. 

1.3. Relevância do Estudo

Quanto à relevância do estudo, convém imaginar o espectro alcançado pelo

universo  de  pessoas  afetadas  pelas  inúmeras  normas  baixadas  por  meio  de  medidas

provisórias, refletindo a margem de extensão potencial que o instituto pode atingir, cujas

repercussões sociais, políticas e econômicas pode implicar diversos prejuízos àqueles por

ele alcançados. Portanto, embora já existam vários estudos sobre matéria do gênero, a falta

de um trabalho mais aprofundado, sob este ângulo ora mirado, poderá trazer um custo

social  de  maiores  proporções,  inclusive  na  parte  afeta  ao  princípio  da  separação  dos

poderes.

Assim, diante da expectativa de que a matéria vertente reveste-se de forte

conteúdo político  e  que o  respeito  aos postulados  constitucionais  consiste  em um dos



pilares  do  Estado  Democrático  de  Direito,  que  se  funda  na  legitimidade  de  uma

Constituição rígida, e tendo em vista que o controle sobre as medidas provisórias remete

aos  mecanismos  internos  de  ação  do  Poder  Legislativo  que  devem  ser  prestigiados,

proponho-me a dedicar ao estudo da temática em apreço.

1.4. Objetivos

Constitui-se  objetivo  deste  trabalho  analisar  a  dinâmica  do  processo

legislativo na tramitação das medidas provisórias, sob o rito preconizado pela Resolução nº

1,  de  2002-CN,  subordinada  à  nova  disciplina  constitucional  decorrente  da  Emenda

Constitucional  nº  32,  refletindo  sobre  as  suas  dimensões  jurídica,  política,  social  e

econômica, de modo a justificar a necessidade de um mecanismo de controle imediato que

funcione a contento, levado a efeito pelo Poder Legislativo, particularmente pela Câmara

dos Deputados, nos termos em que proclama a Constituição da Republica Federativa do

Brasil vigente.

Para tanto,  serão abordados aspectos reputados relevantes ao estudo, tais

como:

Demonstrar a importância de um mecanismo de controle imediato sobre a

edição de medidas provisórias;

Levantar o acervo doutrinário e jurisprudencial circunspecto ao instituto da

medida provisória no tocante ao controle;

Examinar o texto constitucional na parte pertinente ao assunto, assim como

analisar  as  normas  de  procedimentos  internos  relacionados  à  apreciação  das  medidas

provisórias;

Conhecer  a  evolução  quantitativa  das  medidas  provisórias  desde  a  sua

inserção no  ordenamento  constitucional  brasileiro,  assim como a  reação do  Congresso



Nacional, particularmente a da Câmara dos Deputados, após a promulgação da Emenda

Constitucional nº 32;

Verificar  a  participação  da  medida  provisória  no  conjunto  da  produção

legislativa  ordinária,  no  âmbito  do  Plenário  da  Câmara  dos  Deputados,  no  período

compreendida entre onze de setembro de 2001 e trinta e um de dezembro de 2006.

1.5. Aspectos Metodológicos

Para  alcançar  os  objetivos  almejados  no  decorrer  do presente  trabalho

enveredou-se pela  linha de pensamento  identificada com a concepção dos  métodos da

dialética, valorizando as condicionantes históricas, sociais  e ideológicas, para  analisar as

produções teóricas sem desprezar as contradições dinâmicas que possam ocorrer, de forma

que  elementos  da  dialética   como  a  análise  do  desenvolvimento  das  coisas,  do  seu

movimento,  tendências  e  contradições  possam  ser  úteis  como  procedimento  de

investigação,  pois  a  contradição  é,  sobremodo,  principal  categoria  da  dialética.  Essa

contradição deve ser compreendida como “[...] a luta desses contrários, a luta entre o velho

e o novo, entre o que morre e o que nasce, entre o que se desagrega e o que se desenvolve, é

o  conteúdo  interno  do  processo  de  desenvolvimento  da  conversão  das  mudanças

quantitativa em mudanças qualitativas” (STALIN, 1987, p. 19 apud. MEDEIROS, Carlos

Augusto de; COELHO, Hilbernon Fernandes, p. 273).

O universo pesquisado restringiu-se ao exame da tramitação das Medidas

Provisórias editadas a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 32, de 2001, até

o final  do ano de 2006, para o que se dispensou uma análise cuidadosa no sentido de

identificar  pontos  de  atritos  entre  as  regras  e  a  prática  internas  com  comandos

constitucionais.

Como fonte de informação para subsidiar o desenvolvimento do presente

estudo recorreu-se à documentação disponível sobre o processamento da tramitação das

medidas provisórias dentro do período pretendido, para tanto valeu-se de fontes escritas

consistentes basicamente em pesquisa documental e bibliográfica.  



No âmbito  da Câmara dos Deputados a pesquisa foi  realizada perante o

Centro de Documentação e Informação – CEDI, o Núcleo de Assessoramento Técnico –

NATEC – da Secretaria  Geral  da Mesa,  a  Diretoria  do Departamento de Comissões –

DECOM, além do Sistema de Informações Legislativas disponibilizado na INTERNET.

Na pesquisa bibliográfica realizou-se um levantamento sistemático a respeito

da produção literária e teórica relacionada à temática em questão sedimentada em livros

revistas e periódicos catalogados pelo banco de dados da Rede Virtual  de Biblioteca –

RBVI, integrada por um grupo de quinze bibliotecas, entre as quais situa a da Câmara dos

Deputados.

Quanto aos procedimentos, procurou-se permear o estudo com análise de

dados, tentando estabelecer correlações entre contextos sociopolíticos distintos, de modo a

visualizar o problema sob ângulos políticos diversos.



2. APANHADO TEÓRICO, JURISPRUDENCIAL E NORMATIVO

2.1.  Razões e Precedentes da Medida Provisória

Na visão  do  professor  Manoel  Gonçalves  Ferreira  Filho,  o  instituto  da

medida provisória deve ser entendido como um fenômeno do estado contemporâneo, pois

cumpre uma etapa evolutiva do poder de regulamentar,  que sempre foi  reconhecido ao

Executivo. A evolução é devida, em grande parte, aos próprios parlamentos, na medida em

que se contentam em aprovar princípios vagos a merecer detalhamento regulamentar do

Poder Executivo (FERREIRA FILHO, 2007, p. 160-1).

O autor destaca que até o surgimento do regime constitucional, no século

XVIII,  a distinção entre lei e regulamento não despertava importância  nem significado

prático,  tendo em vista  que,  até  então,  os monarcas acumulavam em sua plenitude os

poderes  legislativos  e  administrativos.  Assim,  pouco  importava  saber  se  as  regras

determinadas eram nominadas de leis ou de regulamentos. 

Essa distinção ganha relevância quando a lei, no sentido de ato normativo

oriundo do Parlamento, passa a ser tratada pelo Direito Constitucional liberal como a fonte

de todo o direito, segundo o primado da supremacia da lei em relação ao regulamento. Isso

se deve ao  fato  de que no Estado liberal  a  lei  assume a  expressão da vontade geral.

(FERREIRA FILHO, 2007, p. 161).

No entanto, apesar do princípio da superioridade da lei, observa-se que os

ordenamentos sempre reservaram parte do poder de legislar ao Executivo, na figura do

poder de regulamentar. 

Nesse sentido, a Constituição  dos Estados Unidos da América de 1787 - que

embora fosse taxativa ao afirmar que todo o poder legislativo era confiado ao Congresso,

conforme, portanto, o princípio da indelegabilidade - abriga sutilezas delegativas geradas



no âmbito do Congresso no sentido de tolerar intervenções legislativas do Presidente da

República para dispor sobre matérias urgentes e imperiosas, sobretudo no período do New

Deal. (FERREIRA FILHO, 2007, p. 163-64).

Também, o modelo italiano, na linha da tendência contemporânea, na sua

Constituição de 1947, confere  ao Executivo poder para editar regras jurídicas com força de

lei expressas na forma de decreti-leggi, editados em razão de necessidade e urgência, sem

exigência de autorização prévia do Parlamento.

A avaliação das condições que caracterize essa necessidade e urgência para

fundamentar os decreti-leggi cabe, inicialmente ao autor do ato, porém, o mesmo deve ser

imediatamente  submetido  ao  crivo  do  Parlamento  para confirmação  ou  não  desses

pressupostos requeridos. Uma vez rejeitado, o ato torna sem efeito, desde sua publicação.

(FERREIRA FILHO, 2007, p. 182 e 184).

No  Brasil,  o  exemplo  mais  evidente  dessa  prerrogativa  atualmente  se

expressa por meio da autorização originária do Constituinte ao Presidente da República

para excepcionalmente legislar por meio de medidas provisórias, em casos de relevância e

urgência, na forma delimitada pelo art. 62 combinado com o art. 84, inciso XXVI, do texto

constitucional vigente.

Porém, historicamente, constata-se que a noção de legislação de urgência no

Brasil  não é um fenômeno recente,  pois  ainda na Carta de 1937,  no seu art.  74,  “b”,

combinado com os arts. 12, 13 e 180, o Poder Executivo exercia plenos poderes de legislar. 

Nesse período proliferou a decretação de códigos, sem qualquer controle do

Parlamento, conforme enfatiza José Levi Amaral Júnior, dado que não havia conversão em

lei: “o decreto-lei da Constituição de 1937 já nascia lei.”  (AMARAL JÚNIOR p. 111). 

Em outros termos,  os arts. 49, V e 58 da Constituição de 1967, dispunham

expressamente sobre a possibilidade de edição de decretos-leis, por parte do Presidente da

República, fundados em pressupostos de urgência ou interesse público relevante, desde que

não  implicassem  aumento  de  despesas  ao  erário  público,  restritos  a  campo  temático

compreendido em matérias relacionadas à segurança nacional e finanças públicas. 



Posteriormente, por força das alterações feitas pela Emenda Constitucional

nº  1  de  1969,  essas  disposições  foram deslocadas  para  os art.  46,  V e  55  da mesma

Constituição de 1967, ao  tempo em que ampliam o leque de matérias para abranger normas

tributárias, criação de cargos e fixação de vencimentos.2

A crítica incisiva e recorrente à edição de decretos-leis residia no seu aspecto

mais autoritário, configurado pela forma presumida de aprovação por decurso de prazo,

após transcorrer sessenta dias sem deliberação do Congresso.3 Foram razões desse jaez que

levaram o constituinte de 1988 a substituí-lo pelas atuais medidas provisórias.

No  tocante  aos  precedentes,  apesar  da  existência  de vários  modelos  de

legislação de urgência sob a forma de decreto-lei ou de outro instituto correspondente, a

medida provisória no ordenamento brasileiro adotou como arquétipo inspirador o sistema

legislativo italiano, que contempla a figura do “provvedimento provvisório”, usualmente

conhecido como decreto-legge e presente na forma do art. 77 do corpo do seu ordenamento

constitucional desde os idos de 1947. Destina-se ao uso, por parte do Governo, em caso

extraordinário  e  de  urgência.  Mostra-se,  portanto,  paradigmático  não  só  da  medida

provisória, mas também do superado decreto-lei brasileiro. (AMARAL JÚNIOR p. 53 a

60).

Walter Ceneviva aponta distinções entre o decreto-lei e a medida provisória,

lembrando que esta não é sucedânea daquele, pois, agora, com a submissão imediata da

medida provisória ao Congresso, o prazo corre contra o Executivo, fazendo com que este,

ao editar o ato, o faça apenas na presença de fortes convicções em vista da urgência e da

relevância do interesse público em jogo. (apud SZKLAROWSKY, 2003, p. 67)

Apesar dessas diferenças, as semelhanças são muitas e deixam perceber um

liame  sucessório  entre  os  dois  institutos.  No  que  tange  à  abrangência  de  ambos  os

instrumentos, há quem sustente, inclusive, que, ao se pautar pelo universo de matérias que

as medidas provisórias podem versar, esta é mais permissiva ao Poder Executivo do que o

decreto-lei previsto na Constituição anterior. (TEMER, 2007, 154).

2 Art. 55 da Constituição de 1967, alterada pela EC nº 1 de 1969.

3 § 1º do art. 55 da Constituição de 1967, alterada pela EC nº 1 de 1969.



Considerando,  por  um  lado,  que  a  Constituição  brasileira  entroniza  o

princípio da tripartição dos poderes como cláusula inamovível e, por outro, que o Estado

moderno  necessita,  por  vezes,  de  certos  instrumentos  legislativos  extraordinários  para

contrapor  às  contingências  que  não  podem  aguardar  o trivial  do  processo  legislativo

ordinário, encontra-se uma razão para existência de instituto como o da medida provisória,

que, na visão de José Afonso, constitui  a mais marcante exceção acomodada dentro do

princípio separatista de funções estatais (SILVA, 2006, p. 112). 

Assim, a utilização de medidas provisórias pressupõe cautela e prudência,

tendo em conta a observância de limites constitucionais explícitos e implícitos, de tal forma

que a conciliação da técnica de colaboração entre os poderes não afronte o núcleo essencial

de cada um deles. Para tanto, é fundamental o funcionamento de algum mecanismo que

atue como controle dessa sensível prerrogativa de legislar.

Em fim, como visto,  a medida provisória é uma espécie normativa,  com

força  de  lei,  para  uso  excepcional  pelo  Presidente  da  República,  caracterizada  pela

provisoriedade e precariedade de seus efeitos, por isso requer uma imediata apreciação

congressual  para  se  consolidar  no  mundo  jurídico,  em  cumprimento  ao  postulado

constitucional que consagra o princípio  da separação dos poderes. 

2.2. Importância do Controle sobre as Medidas Provisórias 

A consciência sobre a necessidade de um controle em legislação da categoria

das medidas provisórias remonta à época da prática relacionada ao uso do decreto-lei.

Naquele  período,  importava  concentrar  no  Executivo, de  fato,  a  função  legislativa,

rendendo-lhe justificadas críticas do meio político e jurídico.

Nesse viés, Ferreira Filho tece vigorosas considerações sobre a necessidade

do estabelecimento de um órgão de controle político sobre a legislação, sobretudo daquelas

de origem governamental. (FERREIRA FILHO, 2007, p. 285).



Szklarowsky,  ao tempo em que admite a necessidade de um instrumento

legislativo mais ágil para fazer frente às necessidades urgentes e inadiáveis, em situações

excepcionais (como é caso das medidas provisórias), adverte para a importância de seu uso

pautado pela cautela para não conflitar com o princípio da separação dos poderes e nem

com o  da segurança jurídica.  Reportando-se à pratica  efetiva de seu  uso,  reconhece e

atribui  à falta de controle a razão pela reiterada utilização de medidas provisórias sem

critério plausível, o que conduz ao desvirtuamento do instituto e leva à sua banalização, em

total desobediência aos cânones constitucionais. (SZKLAROWSKY, 2003, pp. 78, 84 e 85).

Clève noticia que, já em 1990, o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso,

Senador à época, em manifesto repúdio ao uso abusivo de medidas provisórias, externava

opinião divulgada pelo Jornal Folha de São Paulo, edição de 07.06.1990, cujo núcleo se

resume ao trecho, abaixo transcrito:

“O Executivo abusa da paciência e da inteligência do país quando insiste em
editar medidas provisórias sob pretexto de que, sem sua vigência imediata, o
Plano Color vai por água abaixo, e com ele, o combate a inflação. Com esse ou
com pretextos semelhantes, o governo afoga o Congresso numa enxurrada de
‘medidas provisórias’. O resultado é lamentável: Câmara e Senado nada mais
fazem do que apreciá-las em borbotões (...). É certo, porém, que seja qual for o
mecanismo,  ou  o  Congresso  põe  ponto  final  no  reiterado desrespeito  a  si
próprio e à Constituição, ou então é melhor reconhecer que no país só existe
um ‘poder de verdade’, o do presidente. E daí pôr diante esqueçamos também
de falar em ‘democracia’”. (CLÈVE, 1999, p. 155).

Da  mesma  inquietude  compartilhava  o  ex-Presidente  da  República  José

Sarney, agora na condição de membro do Poder Legislativo, ocupando a Presidente da

Mesa do Congresso Nacional, quando da inauguração dos trabalhos legislativo de 2004,

externou  preocupação  pelo  uso  descontrolado  de  MPs  por  parte  do  Executivo.  O

parlamentar reclamava que o instituto da medida provisória tornava caótico o sistema legal,

colocando em dúvida a coexistência do Estado de Direito em meio a um emaranhados de

leis sujeitas a alteração a qualquer hora do dia ou da noite, sem controle da elaboração

legislativa. (MIRANDA, 2004 p. 635).

Note-se que as ponderações acima são caricaturais de uma realidade irônica,

visto que se trata de críticos vorazes do uso abusivo das medidas provisórias, pelo menos

enquanto membros do Poder Legislativo, que, porém, quando do exercício da Presidência



da República, se revelaram ávidos usuários da prática que antes condenavam, conforme

demonstra levantamento disponibilizados por Barioni (BARIONI, 2004, p. 223) 

Recentemente,  o  Presidente da Câmara,  Deputado Arlindo Chinaglia,  em

edição do Jornal Correio Braziliense de 10.07.2007, avaliando os trabalhos da Câmara dos

Deputados ocorridos no primeiro semestre de 2007, deixa patente os transtornos que o uso

descontrolado  de  medidas  provisórias  vem  causando  à atuação  legislativa  dessa  Casa

legislativa. Assim, traduz bem a transcrição que se segue:

“Os deputados têm nas mãos o poder de mudar as regras por meio de outra
emenda constitucional que altere aquela aprovada em 2001, mas a mobilização
nesse sentido tem sido sempre superficial (...). Não tem como fugir de medida
provisória.  Para  resolver  esse  tipo  de  situação,  está  sendo  analisada  uma
maneira de  alterar o trâmite de medidas provisórias. Temos que aguardar e
construir uma aliança política na Casa para aprovar um texto que modifique o
trâmite, particularmente de medida provisória, que incomoda a todo mundo, a
mim também.”(Arlindo Chinaglia, Correio Braziliense, edição de 10.07.2007,
caderno de política p. 8).

Fábio  Konder  Comparato  ao  abordar  a  questão  política  das  medidas

provisórias, pontua:

“Contra  a  evidência  do  atentado  permanente  à  Constituição  é  ridículo
argumentar com a ausência de culpa do Chefe do Poder Executivo em relação a
negligência  do  Congresso  Nacional  em  exercer  seu  inalienável  poder  de
controle sobre o turbilhão de medidas provisórias por aquele editada (...). Se o
Parlamento  deixa  de  exercer  o  poder-dever  de  preservar  sua  competência
legislativa, nem por isso ficam os juízes dispensados de cumprir, com zelo e
presteza,  suas funções. A usurpação do poder legislativo  não fere apenas o
Congresso Nacional: ela viola, também e sobretudo, a soberania do povo e os
direitos  fundamentais,  para  cuja  defesa  existe  uma
Constituição.”(COMPARATO,  2003, pp. 91 e 92).

Na senda do Judiciário,  já em 1990, vozes se levantavam clamando pelo

predomínio da cautela  com relação ao uso das medidas provisórias, merece lembrança

trechos do voto proferido pelo eminente Min. Celso de Melo em sede da ADIn 293-7.

Naquele voto ressalta: 

“elas constituem exceção derrogatória do postulado da divisão funcional do
poder  (...).  A  Constituição  não  pode  submeter-se  à  vontade  dos  poderes
constituídos e nem ao império dos fatos e das circunstâncias (...). Ao Supremo
Tribunal Federal incumbe a tarefa, magna e eminente, de velar por que essa
realidade não seja desfigurada.” (DJ de 16.04.1993 p. 06429).



Para autores do porte de Ferreira Filho, a falta de um controle concorreu

diretamente  para  a  multiplicação  de  medidas  provisórias  e  por  conseqüência  para  a

insegurança jurídica.  Isso,  gerou um quadro de agravamento tal  que, após seis anos, o

Congresso Nacional, na tentativa de restringir a edição de medidas provisórias, esboçou

algumas reações, começando pelas Emendas Constitucionais  nºs 6 e 7, ambas de 1995,

acrescendo o  art.  246 na Constituição  para  vedar  expressamente  a adoção de MPs na

regulamentação de artigos da Constituição, alterados a partir de 1995. Porém, o conjunto de

medidas  mais  inibidoras  de MPs,  veio  por  meio  da  EC nº  32,  de  2001.  (FERREIRA

FILHO, 2007, p. 239).

É de se notar que a sistemática de edição de medidas provisórias vigentes até

a  promulgação  da  EC  nº  32,  bem  como  o  aspecto  procedimental  do  legislativo

contribuíram, sobremodo, para o quadro de descontrole constatado na edição de MPs, de

modo  que o  não  cumprimento  dos  pressupostos  de  relevância  e  urgência  em face  da

ausência  de  uma  atuação  criteriosa  por  parte  do  Poder  Legislativo,  cederam lugar  ao

ridículo,  reduzindo  o  processo  legislativo  a  uma  função  meramente  chanceladora  das

políticas governamentais.   De igual  modo concorreu a atuação do STF ao abster-se de

pronunciar sobre tais pressupostos, sob a alegação da tratar-se de componente carregado de

valoração política, razão pela qual reserva-se a atuar  somente quando a ausência desses

requisitos se tornem evidentes.

Sob o mesmo viés incide as agudas críticas formuladas por Marcelo Cattoni,

quando assim expressa:

“o uso abusivo e descontrolado de medidas provisórias que está acarretando
uma  verdadeira  redução  do  processo  legislativo  a  uma  função  meramente
legitimadora de políticas governamentais; e a omissão do Supremo Tribunal
Federal quanto ao controle dos atos processuais legislativos, com base em uma
compreensão inadequada ao paradigma do Estado Democrático de Direito, dos
limites  de sua legitimidade política  para  exercer  um controle  judicial  mais
efetivo  do  processo  legislativo,  reduzindo  este  último  a  uma  dimensão
eminentemente político-administrativa, desprovida de caráter de juridicidade,...
termina por  fomentar  o sistema de desrespeito  às normas constitucionais  e
regimentais,  e  a  colocar  em  risco  não  somente  os  direitos  das  minorias
parlamentares, mas a própria pretensão de legitimidade e de operacionalidade
da ordem democrático-constitucional, o que afeta a todos os cidadãos, na sua
autonomia pública e privada.” (CATTONI, 2006, pp. 43 e 44).



Deveras,  o  baixo  nível  de  comprometimento  do  Legislativo  com  a

preservação do núcleo fundamental da Constituição  certamente contribui para um déficit

de  legitimidade  na  edição  das  medidas  provisórias,  verificado  mesmo depois  da  nova

disciplina imposta pela  EC nº 32, de 2001. Assim, não se vislumbra saída para esse dilema

senão por  meio de uma postura mais  firme de controle por  parte do Legislativo  e do

Judiciário sobre os pressupostos constitucionais das medidas provisórias.

Konder  Comparato  realça  a  importância  do  controle  sobre  medidas

provisórias por suposta carência dos requisitos de urgência e relevância, ao tempo em que

reclama que a maior dificuldade na técnica argumentativa é provar o óbvio, tendo em conta

que na política, assim como nos demais contextos, a reiteração de um abuso acaba por

torná-lo normal na vida. Assim, segundo ele,  ocorre com as medidas provisórias, pois, a

prática transformou o abuso manifesto em um costume pacífico, com a complacência do

Poder Judiciário. (COMPARATO, 2003, p. 89). 

Após  percorrer  os  meandros  de  diversas  opiniões  políticas,  jurídicas  e

acadêmicas sobre o assunto, percebe-se que há uma propensão à tolerância para a utilização

da medida provisória em situações excepcionais caracterizadas pela urgência e relevância,

desde  que  pautada  pelo  uso  comedido  à  luz  dos  limites  constitucionais  explícitos  e

implícitos.  Com  efeito,  a  CFRB  de  1988,  ao  outorgar ao  Presidente  da  República  a

possibilidade de adoção de tal ato, não o fez sem, em contrapartida, conceber mecanismos

de controle a ser exercido pelo Poder Legislativo, primordialmente, e pelo Poder Judiciário

em segundo plano, pois, a competência do Congresso no exercício desse controle é ampla,

mas não exclui a concorrência com o Poder Judiciário nas hipóteses que envolvam perigo

ou lesão aos direitos do cidadão.

A questão  nuclear  é  saber  como dar  concretude a esse controle,  a  nível

Legislativo  e  Judicial,  dado  que,  após  vários  anos  da  prática  de  atos  desse  feitio,  as

evidências  apontam para  uma direção  que  acusa  um baixo  grau  de  efetividade  nesse

segmento.



2.3. Tipos de Controle aplicáveis às Medidas Provisórias

Não pairam dúvidas, portanto, com relação à imperiosa necessidade de um

eficiente sistema de controle institucional sobre a edição de medidas provisórias por parte

dos poderes constituídos. Tarefa que resta é definir que tipo de controle atuará e qual o

alcance de sua incidência. Duas são as espécies anotadas pela doutrina, consistentes no

controle  jurisdicional  e  no  controle  parlamentar.  Esses  controles  podem  existir

concomitantemente ou incidir de forma estanque. 

Segundo Damous e Dino a apreciação  da medida provisória por parte do

Poder Legislativo  envolve uma atividade de controle que suscita  polêmica quanto à sua

natureza, se política ou jurídica. Os autores vislumbram a ocorrência de fatores políticos e

jurídicos envolvidos,  embora reconheçam a predominância do viés político,  que incide

sobre os pressupostos de admissibilidade, ao passo em que o fator jurídico sobressai no

momento em que se examina a constitucionalidade e o mérito. (DAMOUS e DINO, 2005,

p.109)

Nesse sentido, tratando-se de medida provisória, Danilo Barioni assevera:

“afora o controle político e jurídico a ser realizado, independentemente, pelo
Poder Legislativo, incumbe ao Poder Judiciário, em última análise, sempre que
provocado, difusa ou concentradamente, analisar sua constitucionalidade (...),
rechaçando  tudo  o  quanto  possa  desvirtuar  a  Constituição  de  República.”
(BARIONI, 2004 p. 159).

Para essa linha converge a maioria da doutrina no sentido de compartilhar

entendimento favorável ao duplo controle, que consiste no político – levado a efeito pelo

Parlamento - e no jurisdicional – exercido pelo Poder Judiciário. O que, por vezes, varia é a

noção de amplitude que cada uma dessas vertentes de controle deve assumir. De qualquer

forma, é visível a tendência para o reconhecimento da predominância do controle político

na espécie em comento, devido a presença da elevada carga de discricionariedade política

subjacente à decisão inicial do Presidente da República. Assim é a posição manifesta de

DAMOUS e DINO, 2005, p. 109;  ABREU JÚNIOR, 2002, p. 57; NASCIMENTO, 2004,

p. 255; NOBRE JÚNIOR, 2000, p. 172 e 177, entre outros. 



Contudo, consigna-se a existência de uma corrente minoritária,  ombreada

por Saulo Ramos, para quem, editar medida provisória configura um poder potestativo do

Presidente da República, sujeito apenas à revisão parlamentar. 

Desse modo, para melhor compreensão, abriremos esse assunto nas duas

vertentes  de  controle  acima  cogitadas,  visando,  com isso,  explicitar  as  condições  e  a

abrangência,  segundo a doutrina e a jurisprudência, em que cada uma delas se insere.

Assim, começaremos por analisar a atuação do Poder Judiciário.

2.4. Controle Jurisdicional dos Pressupostos

O controle jurisdicional é o realizado perante os órgãos do Poder Judiciário,

mediante impulso por parte de qualquer cidadão, restrito aos pressupostos configurados

pela relevância e urgência e à constitucionalidade da matéria, sem adentrar na decência

substancial  do  mérito,  que  pertence  ao  campo  das  variáveis  políticas  relacionadas  à

oportunidade e à conveniência da matéria legislada.

Esta possibilidade de controle se caracteriza pela eventualidade, pois, só é

possível de ser exercido mediante provocação. A pertinência da atuação jurisidicional neste

aspecto se justifica pelo fato de tratar-se de requisito inscrito na Constituição, portanto,

compatível  com  a  competência  jurisdicional,  sobretudo,  do  STF,  no  uso  de  suas

prerrogativas de guardião da Carta Política.

Assim, o assunto é recorrente na doutrina e na jurisprudência, de modo que

não há um consenso a respeito do aspecto em tela. Por essa razão, a abordagem que se

segue tratará do assunto sob o ponto de vista da jurisprudência e da doutrina de forma

apartada,  visando  com isso,  colher  uma compreensão  mais  clara  sob  a  ótica  de  cada

segmento.



2.4.1. Da jurisprudência

Resgatando  a  memória  pregressa  das  decisões  proferidas  pelo  STF  em

relação aos pressupostos de legislação de urgência, constata-se uma relutância desse Órgão

judicante  em adentrar  na questão de forma mais  incisiva.  Ilustram essa postura vários

exemplos de julgados que remontam à época do decreto-lei de 1967, quando ainda naquela

quadra  a  controvérsia  a  respeito  dos  pressupostos  de  legislação  de  urgência  já  era

avolumada. 

Assim, são referenciais os seguintes Recursos Extraordinários: RE 62.731-

GB, o RE 74.096-DF e o RE 62.739-SP, este último relatado pelo então Ministro Aliomar

Baleeiro, em busca de um veredicto sobre a noção de urgência e interesse público relevante,

para  fins  de  decretação  de  urgência.  Naquela  ocasião,  a  manifestação  jurisdicional

esquivou-se de imiscuir nesse aspecto sob a alegação de envolver caráter político, afeto ao

discricionarismo dos juízos de oportunidade ou de valor do Presidente da República e do

Congresso Nacional, e, portanto, fora da esfera de controle do Poder Judiciário. 

Já sob a égide da Constituição de 1988, encontra-se uma gradual progressão

no sentido de parametrizar situações em que tal sindicabilidade seja cabível, notadamente,

quando evidenciar abuso de poder de legislar.4 Em ocasião posterior, por entender presente

a situação anteriormente relatada, o STF cede ao argumento de haver  configurado excesso

de poder (ADInsMC nº 162, 293, 1.130, 1397-1, 1647, 1.753-2), com destaque para esta

última ADIn que sinalizou para uma postura mais ativa em relação às anteriores. Trata-se

de manifestação específica sobre o art. 4º da MP 1.577-6.5 

Diante disso, o escrutínio jurisdicional estaria circunscrito às situações em

que o exercício da prerrogativa presidencial incidisse em abuso de poder, caracterizado de

maneira evidente.

Ainda sob o prisma da linha evolutiva do STF, impõe-se destacar a posição

externada pelo o Ministro Celso de Mello em sede da ADIN nº 2213-DF, que na condição
4 ADIN 1.397-1, relatada pelo Ministro Carlos Velloso.

5 ADIN 1.753-2-DF.



de relator,  adverte para a necessidade de se impor limites ao poder político do qual  a

medida  provisória  decorre.  Para  tanto,  em  seus  consistentes  argumentos  tece  valiosas

considerações das quais destaca-se o seguinte excerto: 

“A  edição  de  medidas  provisórias,  pelo  Presidente  da  República,  para
legitimar-se  juridicamente,  depende,  dentre  outros  requisitos,  da  estrita
observância dos pressupostos constitucionais da urgência e da relevância (CF,
art.  62,  "caput").  -  Os  pressupostos  da  urgência  e  da  relevância,  embora
conceitos jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, mesmo expondo-se,
inicialmente,  à  avaliação  discricionária  do  Presidente  da  República,  estão
sujeitos, ainda que excepcionalmente, ao controle do Poder Judiciário, porque
compõem  a  própria  estrutura  constitucional  que  disciplina  as  medidas
provisórias,  qualificando-se  como  requisitos  legitimadores  e  juridicamente
condicionantes do exercício, pelo Chefe do Poder Executivo, da competência
normativa  primária  que  lhe  foi  outorgada,  extraordinariamente,  pela
Constituição da República. Doutrina. Precedentes. - A possibilidade de controle
jurisdicional,  mesmo sendo excepcional,  apóia-se na necessidade de impedir
que  o  Presidente  da  República,  ao  editar  medidas  provisórias,  incida  em
excesso  de  poder  ou  em situação  de  manifesto  abuso  institucional,  pois  o
sistema  de  limitação  de  poderes  não  permite  que  práticas  governamentais
abusivas  venham  a  prevalecer  sobre  os  postulados  constitucionais  que
informam  a  concepção  democrática  de  Poder  e  de  Estado,  especialmente
naquelas hipóteses em que se registrar o exercício anômalo e arbitrário das
funções  estatais.”  (ADI-MC-  2213-DF,  -  Relator:  Min.  Celso  de  Mello,
julgamento do Pleno em 04.04.02 e publicado no DJ de 23.04.04)

2.4.2. Da Doutrina

Carlos David S. Aarão Reis enfatiza que o fato do Congresso exercer o

controle  sobre  a  existência  ou  não dos  pressupostos de  relevância  e  urgência  de  uma

medida provisória não é suficiente para afastar o exame cumulativo pela via judicial. Pois,

embora admita o caráter predominantemente político desse exame, não o vê desprovido de

conteúdo jurídico. (AARÃO REIS, apud NOBRE JÚNIOR, 2000, p. 141).

A questão que se coloca é saber os limites fronteiriços que possibilitam a

inserção do Poder Judiciário nesse campo, de modo a conciliar o princípio da divisão dos

poderes com o espírito de cooperação que deve existir entre eles, assegurando a harmonia e

independência de cada um.



Parece ter sido por essa razão que o STF tem se pautado por decisões em

que, embora reconheça excepcionalmente a possibilidade de controle jurisdicional sobre a

configuração  desses  pressupostos  de  origem  constitucional,   deixa  claro  o  intento  de

impedir a concretização de situações caracterizadoras de abuso do poder de legislar por

parte da autoridade presidencial. (ADI 162-1/DF).  

Um passo importante nessa direção foi dado pelas mudanças decorrentes da

Emenda Constitucional  nº 32 ao elevar  à magnitude constitucional  a previsão expressa

sobre necessidade de um juízo prévio acerca de tais pressupostos, o que sugere  tratar-se de

um requisito formal, doravante indubitável da pertinência sobre a apreciação judicial. 

Sob essa nova aura repousa o entendimento de José Afonso da Silva:

“Agora a deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o
mérito  das  medidas  provisórias  depende  de  um  juízo  prévio  sobre  o
atendimento de seus pressupostos constitucionais, tanto os formais quanto os
materiais  (art,  62,  §  5º).  Significa,  por  um lado,  que tais pressupostos são
sindicáveis; por outro lado, que o entendimento da Casa por onde se inicia a
votação – a Câmara dos Deputados – no sentido de que foram atendidos não
vincula a Casa revisora – o Senado Federal;  e, de outra banda, ainda, que,
sendo  apreciáveis  objetivamente,  o  Poder  Judiciário  não  pode  recusar  sua
apreciação quando, para tanto, invocado.” (SILVA, 2006, p. 532-33).

A esse respeito, Amaral Júnior entende que nas democracias contemporâneas

a pressão social  cobra do Judiciário uma ação mais ativa, e que, no caso das medidas

provisórias, o simples fato de ser questionada judicialmente gera uma expectativa para a

sociedade de que há algo a decidir. Assim, apesar da variável política predominar, não há

razão para negar a possibilidade da atuação jurisdicional.

Contudo, essa atuação deve ser permeada por uma sintonia fina no sentido

de manter uma cautela de calibragem para se evitar os fenômenos da judicialização da

política e da politização da justiça, por meio da recorrência reiterada ao Poder Judiciário

para julgar os pressupostos de edição das medidas provisórias, conforme alerta AMARAL

JÚNIOR, 2004, p. 163.

Nascimento,  em seu magistério,  mantém a  convicção da  necessidade  de

atuação jurisdicional mais incisiva, considerando a atual postura do STF muito tímida no

exercício desse ofício. A razão para tal entendimento decorre principalmente da cultura

jurídica  formalista  que  predomina  no  País,  em  que  nega  transferência  da  questão



constitucional entre os atos legislativos de uma mesma cadeia normativa. (NASCIMENTO,

2004, p. 325).

Quanto  à  extensão  do  controle  jurisdicional  sobre  os  pressupostos  de

relevância e urgência, são registradas pelo menos três correntes: A primeira a mencionar,

capitaneada por Saulo Ramos, propugna tratar-se de direito potestativo do Presidente da

República, sujeito apenas a ulterior controle do Congresso Nacional. A segunda posição a

destacar  comunga  do  entendimento  favorável  à  possibilidade  de  controle  judicial  em

comento, entre os quais nomeia-se Eros Roberto Grau, Ivo Dantas, Clèmerson Cléve, Celso

Antônio Bandeira de Mello, Clélio Chiesa e Carlos David S. Aarão Reis. Por derradeiro,

menciona-se a doutrina que pondera a possibilidade de controle judicial graduado conforme

se trate de conceito jurídico determinado ou de competência discricionária, defendida por

NOBRE JÚNIOR. 

Este último autor conclui, admitindo a hipótese de controle judicial sobre

atos de índole política, entre os quais se insere as medidas provisórias, sobretudo quando

ferir direitos subjetivos de terceiros, devidamente amparados pela ordem jurídica. Contudo,

julga salutar abster de aspectos que envolva a discricionariedade do ato. (NOBRE JÚNIOR,

2000, pp. 170-72 e 176-78). 

Qualquer que seja a corrente,  é fato comum a todas elas que, apesar da

relativa  discricionariedade  ou  de  conceitos  jurídicos  indeterminados,  o  controle  dos

pressupostos de relevância e urgência pode ser exercido pela via jurisdicional. Conquanto

se reconheça a dificuldade para uma definição a priori do que possa ser relevante e urgente,

no  caso  concreto  há  margem  para  sua  detecção,  portanto,  não  deve  se  subjugar  à

interpretação puramente política.

O Decreto nº 4.176/2002 deixa clara essa hipótese quando estabelece que a

exposição  de  motivos  inerente  a  cada  medida  provisória  deve  não  só  demonstrar

objetivamente a relevância e a urgência, mas também  trazer fundamentos hábeis a instruir

defesa prévia em eventual argüição de inconstitucionalidade. (art. 38 Decreto nº 4.176, de

2002).

Cumpre  salientar  que  a  atuação  do  Judiciário,  nessa seara,  nunca  deve

suplantar a ação parlamentar, tendo em vista que o Parlamento, no regime de separação de



poder,  é  o  órgão  estatal  dotado  de  legitimidade  constitucional  para  prover,

democraticamente,  o  Estado  das  leis  de  que  necessita.  Daí  a  imprescindibilidade  do

controle  legislativo  sobre  as  medidas  provisórias,  sobretudo  na  sua  feição  de  caráter

marcadamente político, o que abordaremos no tópico seguinte.

2.5. Controle Político das Medidas Provisórias

Controle político ou parlamentar consiste naquele realizado pelos poderes

que têm, na sua formação, influência direta do sistema eleitoral. Dessa forma, restringe-se

aos poderes Executivo e  ao Legislativo.  Para o caso em tela,  (controle sobre  medidas

provisórias,  enquanto espécie normativa sujeita a processo legislativo especial),  cabe às

Casas do Congresso Nacional atuar nos limites desse domínio. 

É sabido que mesmo antes do envio ao Congresso, o texto de qualquer MP

passa por um trâmite elaborativo,  denominado de fase pré-congressual  e regulado pelo

Decreto 4.176, de 2002, que estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a

alteração, a consolidação e o encaminhamento ao Presidente da República de projetos de

atos normativos de competência dos órgãos do Poder Executivo Federal.

Nessa fase, o projeto é preparado no seio de um órgão técnico, na forma de

um anteprojeto de lei, com sugestão de adoção de MP, que  só será levado ao exame do

Presidente  da  República  quando  devidamente  demonstradas  a  relevância  e  a  urgência

caracterizadoras do estado de necessidade legislativa.

No processo de conversão da medida provisória em lei, temos que a atuação

parlamentar reveste-se de uma importância suprema, dado que o seu atuar representa o

ponto alto do controle por parte do Legislativo em face do exercício da potestade legislativa

outorgada  pela  Constituição  ao  Presidente  da  República,  por  meio  da  decretação  de

urgência. (AMARAL JÚNIOR, 2004, p. 130).



A  simples  previsão  constitucional  de  imediata  submissão  de  MP  ao

Congresso Nacional caracteriza uma nítida finalidade de controle legislativo sobre esse ato

presidencial, assim, a manifestação congressual constitui, a um só tempo, uma salvaguarda

constitucional contra abuso do poder de editá-las e uma obrigatoriedade do Parlamento

atuar como órgão de controle. Essa interpretação decorre do fato de que se o Presidente da

República  deixar  de  cumprir  essa  formalidade  incorre  na  tentativa  de  impedir  que  o

Parlamento  atue  em  missão  constitucionalmente  deferida,  ou  seja,  implica  obstar  o

funcionamento do controle legislativo, incorrendo em crime de responsabilidade. (NOBRE

JÚNIOR, 2000, p. 136 e ÁVILA, 1997, p. 78).

Há  quem  identifique  no  controle  das  medidas  provisórias,  ocorrido  no

âmbito do  Parlamento, uma bifurcação segmentada em duas dimensões: uma política e

outra jurídica, concatenadas no exame da admissibilidade, sugerindo que, nesse aspecto, o

controle  político  preceda e prepondere  sobre o jurídico.  Contudo,  tomando por  base a

prática corrente,  a constatação é de que o Congresso Nacional tem relegado a segundo

plano  o  aspecto  de  controle  jurídico  sobre  essa  apreciação,  o  que  tem  favorecido  a

conversão em lei de MPs evidentemente inconstitucionais. (CLÈVE, 2000,  pp.210-13).

Nesse diapasão, as alterações decorrentes da EC nº 32 trazem reforço às

possibilidades de controle parlamentar, com destaque para a inserção do novo § 5º do art.

62, que reclama a necessidade de um juízo prévio em cada uma das Casas legislativa a que

se submeterá as MPs, onde se prestigia o exame dos pressupostos de relevância e urgência. 

De igual modo, há previsão de análise do texto da MP por comissão mista

encarregada pela emissão de parecer obrigatório a todas as MPs baixadas, no que já se

constata posicionamento do STF no sentido de relativizar a necessidade da manifestação

dessa comissão, ao entender que não se trata de procedimento obrigatório. (ADIns 3.289-5

e 3.290- 9 DF). 

Por sinal,  é conhecida a posição retraída do STF em atuar dentro desses

elementos de controle, que consiste no exame dos pressupostos de relevância e urgência, ao

fundamento  de  tratar-se  de  questões  políticas,  que  envolvem  juízo  discricionário  e

subjetivo,  reservando-se  no  direito  de  manifestar,  apenas  quando  a  ausência  dos



pressupostos fossem evidentes a ponto de configurar excesso de poder de legislar (ADIns

162-1. 1.397-1 e 1.753-1 DF). 

Esse recuo do poder judicante reforça a importância e a necessidade de uma

atuação controladora por parte do Órgão Parlamentar, que deverá assumir uma postura mais

reativa  à  proliferação  de  medidas  provisórias.   (FERREIRA FILHO,  2007,  p.  238  e

VALLE, 2004 p. 35).

É  de  se  notar  que  a  EC  nº  32  nada  fez  para  diminuir a  fluidez  da

indeterminação e da discricionariedade imanentes ao conceito de relevância e urgência.

Daí,  partindo-se da  hipótese  de  que o  STF mantenha  o  perfil  do  seu  comportamento

pregresso,  a  única  opção  de  incremento  desse  atuar  repousa  na  esperança   de  um

revigoramento  dos  instrumentos  legislativos  de  controle,  com  base  no  arcabouço

institucional  legalmente  disponível,  redimensionado por  disposições  expressas  de

supracitada Emenda.

Nesse  pormenor,  o  volume  de  críticas  dirigidas  ao  Congresso  Nacional

ocupa  lugar  de  destaque  no  meio  doutrinário,  visto  que  é  recorrente  a  imputação  de

responsabilidade ao Legislativo pelo transtorno causado pelo acúmulo crescente de medidas

provisórias. Nessa direção ecoam vozes influentes, clamando por providência congressual

mais firme no exercício do poder-dever de controle sobre as seguidas medidas provisórias

que  lhes  são  confrontadas  pelo  Executivo.  (SZKLAROWSKY,  2003,  p.  98  e

COMPARATO, 2003 p. 91).

A propósito importa destacar a seguinte citação:

“Faz-se necessário, porém, que os abusos sejam punidos, rigorosamente, com o
arsenal legislativo existente, extremamente eficaz. Basta que se cumpram as
leis  e  se  punam  os  responsáveis,  sem  nenhum  constrangimento.”
(SZKLAROWSKY, 2003, p. 101).

O fato da vagueza terminológica do que seja relevante e urgente ter dado

margem a graves distorções no uso de medidas provisórias refina a importância do papel do

controle parlamentar, na medida em que este é o titular e detentor da prerrogativa precípua

de  exercer  estreito  controle  político  sobre  os  atos do  Poder  Executivo,  máxime  na

excepcionalidade de legislar por meio de medidas provisórias. 



Neste sentido, ilustra o professor Ivo Dantas:

“(...) sente-se que os conceitos de relevância e urgência apontados pelo texto
constitucional  brasileiro,  como  de  resto  o  de  extraoridnário  caso  de
necessidade do art. 77 da Constituição italiana, formam algo em torno do qual
não se pode estabelecer conteúdo rígido, e daí a indispensável apreciação, caso
a caso,  pelo Poder Legislativo,  a fim de apurar-se sua concretização.”(IVO
DANTAS, 1997, p. 62).

No exercício da hermenêutica constitucional, Michel Temer assevera que a

imposição de uma atuação parlamentar  no aspecto de controle  sobre MPs fica  patente

quando se analisa a parte final do § 3º do art. 62 da Constituição, visto que a terminologia

ali utilizada não permite escapar à imperatividade do comando que imputa ao Congresso o

‘dever’ e não simplesmente o ‘poder’ de disciplinar as relações jurídicas decorrentes de MP

que tenha perdido eficácia, por não ter sido convertida em lei no prazo estipulado. 

Para  marcar  a  distinção  entre  uma  situação  e  outra  apela  ao  recurso

comparativo com dispositivo da Constituição italiana, que disciplina situação análoga, onde

lá, sim, a regra é clara quando diz que a regulamentação das relações jurídicas de uma

medida eventualmente não convertida “pode” ser realizada pelo Parlamento italiano. Trata-

se de uma faculdade. 

A razão disso, encontra-se fundamentalmente em uma diferença marcante

entre a Itália e o Brasil: lá o sistema de governo é parlamentar e, assim, a Constituição

italiana,  ao  prever  a  possibilidade  de  legislação  de  urgência  por  parte  do  Governo,

igualmente atribui responsabilidade política pelas conseqüências de tal ato. Esse ônus é

suportado  por  parte  de  quem  edita  a  legislação  de  urgência,  podendo  levar  a  uma

destituição da Chefia do Governo, situação que aqui não ocorre por se tratar de um sistema

presidencialista. (TEMER, 2007, pág. 153 e 154).

Posto  isso,  parece-nos  que  a  medida  provisória  ao  ser  encampada  pela

Constituição  de  1988,  inspirada no  modelo  italiano, como nos  informa farta  doutrina,

estaria pressupondo que a consulta plebiscitária prevista no art. 2º do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias -  ADCT viesse ao encontro de um sistema parlamentarista.

Como  isso  não  ocorreu,  cabe  agora  ao  Parlamento  brasileiro  utilizar-se  dos  recursos

institucionais  disponíveis  para  compatibilizar  o  uso  do  instituto  com  o  sistema

presidencialista prevalecente no sentido de neutralizar a propensão natural ao abuso e ao



excesso de poder porventura perpetrado pelo Poder Executivo no que concerne a adoção

desregrada de MPs, dado que a prerrogativa de legislar  sempre permeou o desejo dos

governantes, conforme deflui dos áulicos ensinamentos de Geraldo Ataliba:

“as  crises  políticas  aqui  e  alhures,  ferem-se  em  torno  das  prerrogativas
legislativas.... No Brasil todos os golpes de estado, revoluções, verdadeiras ou
falsas, e crises ocorreram em torno da função legislativa. Pode-se dizer que no
Brasil o Executivo não se conforma quando não pode legislar ou, pelo menos,
comandar e condicionar o processo legislativo.” (ATALIBA, 2007, pp. 48-49).

Daí, a responsabilidade política do Congresso para levar a efeito um controle

que  justifique  a  existência  de um instrumento  de exceção para  conviver  em ambiente

institucional  estranho  àquele  para  o  qual  foi  concebido,  sem  melindrar  os  limites

constitucionais explícitos e implícitos.

Na  esteira  desse  raciocínio,  Josaphat  Marinho  preconiza  que,  em  um

contexto de Constituição rígida como a brasileira, no confronto entre o Poder Legislativo e

o  Executivo,  o  Parlamento  deve dedicar-se  às  tarefas  de controle,  e  aí  entende que o

problema não é de mero juízo de valor sobre a capacidade de um órgão com relação a certas

funções,  mas  de  obediência  às  lindes  constitucionalmente  traçadas  em  garantia  do

equilíbrio dos Poderes e da segurança jurídica. (MARINHO, 2003, p. 115)

 Em suma, pode-se afirmar que o controle parlamentar é exercido pelo Poder

Legislativo por meio da ação de seus membros no transcorrer do trâmite legislativo por que

passa a medida provisória, abrangendo o exame de admissibilidade, de constitucionalidade

e de mérito da matéria, em obediência aos preceitos básicos do Estado de Direito e das

democracias representativas, em que o Parlamento, como órgão colegiado, composto por

todos os segmentos sociais, reúne as condições para  legislar como maior legitimidade em

nome da sociedade. 

Esse  é  um  tipo  de  controle  que  se  afigura  obrigatório,  pelo  menos

formalmente,  pois,  decorre do princípio da separação dos poderes em que a função de

legislar é precípua do Parlamento. Não é por outra razão que  a Constituição determina  a

submissão imediata da medida ao Congresso Nacional, a quem cabe a missão soberana de

dar efetividade ou não à norma provisória.



2.6.  Dos  efeitos  e  do  Alcance  da  Atuação  Parlamentar  sobre  os  Pressupostos

Constitucionais das MPs

O juízo positivo do Congresso Nacional sobre os pressupostos de relevância

e urgência da medida provisória constitui uma condição necessária para o aperfeiçoamento

do  ato  normativo,  e  assim  consolidar  o  seu  processo de  conversão  em lei.  Contudo,

remanescem  questionamentos  quanto  os  efeitos  da  conversão  em  lei  de  uma  MP

supostamente desprovida da relevância e urgência.

A esse respeito convém reporta-se à ADIN 1.005-1/DF, cuja Ementa declina:

“Quando  uma  Medida  Provisória  é  convertida  em  Lei,  a  argüição de
inconstitucionalidade deve atacar esta e não aquela. Essa regra, porém, não se
aplica  a  casos  em que  a inconstitucionalidade que  se  alega  com relação  à
Medida Provisória diz respeito exclusivamente a ela (o de ser, ou não, cabível
Medida Provisória para instituir ou aumentar imposto), refletindo-se sobre a
Lei de conversão no tocante à sua vigência para o efeito da observância do
princípio constitucional da anterioridade – Inocorrência, em exame compatível
com pedido de liminar,  de relevância  jurídica  dos fundamentos em que se
baseia  a  argüição  de  inconstitucionalidade.  –  Prevalência  do “periculum in
mora”  em  favor  da  Fazenda,  máxime  quando  é  discutível  sua  relevância
jurídica da argüição.  Pedido de liminar indeferido.”  (ADIN 1.005-1/DF, DJ
19.05.95).

O Ministro Moreira Alves, na condição de Relator, em trecho do seu voto

esclarece:

“É certo que, em regra, quando uma Medida Provisória é convertida em Lei, a
argüição  de  inconstitucionalidade  deve  atacar  esta  e  não  aquela,  pela
circunstância de que o Diploma que está em vigor é a Lei que reproduziu total
ou parcialmente a Medida provisória que nela se converteu na medida em que
são iguais. Por isso, se a Lei de conversão for declarada inconstitucional com
relação a texto reproduzido por Medida Provisória, essa Medida se desconstitui
retroativamente  por  não  ter  sido  convertida  validamente,  em lei  no  prazo
constitucional.” 

Esse  posicionamento  deixa  entrever  possibilidade  de desconstituição

retroativa de medida provisória, mesmo depois de convertida, se se verificar vício que a

torne inválida, deixando entender que o juízo de valor positivo a respeito dos pressupostos,

que  fundamentam a existência  deste  ato  de exceção,  não  se encerra  no  Presidente  da

República, dado que cabe ao Congresso Nacional a palavra final na senda política, sem

prejuízo da apreciação jurídica na órbita do Judiciário se assim invocado. 



Sob  este  ângulo,  o  juízo  de  admissibilidade  exprimido  pelo  Congresso

Nacional  e conseqüente conversão de uma MP em Lei,  não elimina a hipótese de um

controle  jurisdicional  sobre  a  apreciação  dos  mesmos  pressupostos  de  relevância  e

urgência, visto que trata-se de uma condição de existência, logo, se em um juízo posterior

julgar-se carente desses pressupostos, a MP se afigura como um ato inexistente. 

Assim, essa apreciação evidencia-se claramente autônoma em relação aos

demais aspectos a considerar, de modo que o requisito constitucional de eficácia desde a

sua edição, que é a  aprovação congressual dentro do prazo estabelecido, não a socorre  no

plano de sua existência, que necessariamente a precede. 

Tal racicíonio pode ser sintetizado pela seguinte passagem:

“Sem os requisitos de relevância e urgência, não existe medida provisória. (...).
Ainda  que  a  lei  resultante  do  procedimento  constitucional  ordinário,  nem
mesmo assim convalidaria  a  ausência  de  requisitos  existenciais  da  medida
provisória: não há como, juridicamente, uma lei (...) suprir requisitos formais
ou materiais de existência de uma medida provisórias.” (ÁVILA, 1997, p. 97).

Dessa  forma,  conversão  da  medida  provisória  em  lei  pelo  Congresso

Nacional, diz respeito ao conteúdo do ato, sobre o qual manifesta conformidade ou não.

Essa decisão não tem o poder de purgar vícios formais ou materiais, cabendo ao Judiciário,

a qualquer tempo pender sobre eles. Sob esse prisma a atuação parlamentar consumada não

constituiria hipótese absoluta de eliminação de vícios dessa natureza (ÁVILA, 1997, p. 96 e

CHIESA, 1996, p. 69 apud NOBRE JÚNIOR, 2000, p. 155).

No pólo oposto situa balizados ensinamentos de Edilson Júnior, para quem  a

intervenção parlamentar tem o condão saneador dessa possível carência, dado que uma

eventual  rejeição de medida provisória pela ausência de tais pressupostos,  não obsta o

Congresso de apreciar a mesma matéria por meio de um projeto de lei ordinária. ( NOBRE

JÚNIOR, 2000, p. 155).

Do mesmo modo pensam Damous e  Dino,  para  os quais  o processo de

conversão em lei da medida provisória consubstancia um fenômeno de absorção de um ato

normativo  por  outro  de  natureza  diversa.  Assim,  entendem  que  eventual

inconstitucionalidade  de  uma  medida  provisória  por  ausência  dos  pressupostos  de

relevância e urgência estaria superada pela acolhida legislativa da medida, mediante a sua



conversão  em  lei.  Dessa  forma,  o  suposto  vício  não  migra  para  a  lei  subseqüente.

(DAMOUS E DINO, 2005 p. 115).

À guisa de ponderação, parece razoável conceber que a detecção de eventual

carência dos pressupostos de relevância e urgência, mesmo após o juízo positivo exarado

pelo Congresso Nacional, possa ser objeto de questionamento perante o Judiciário, porém,

é inconcebível que seja decretada a nulidade retroativa dos atos praticados a partir da sua

conversão em lei, restando cabimento, entretanto, de providência desse porte para aqueles

atos praticados durante a vigência da medida provisória enquanto tal, ou seja, antes da sua

conversão. Desse modo estaria preservado o direito subjetivo de terceiros de não se curvar

a casual  abuso, assim como se legitimaria a atuação legislativa do Congresso Nacional

como órgão de soberania.

De qualquer modo, pelo que se observa a imprecisão conceitual da expressão

relevância e urgência, de que trata o art. 62 da Constituição tem gerado uma celeuma para

tantos quantos dediquem ao estudo da matéria,  visto que envolve um conceito jurídico

indeterminado e ao mesmo tempo determinante para a existência e controle do ato de

exceção legislativa. Daí, entender-se necessário mergulhar um pouco nessa questão com

vistas  a  nortear  os  procedimentos  que tenha o  exame desses  requisitos  como foco  de

análise, que no caso do Congresso concentra no juízo de admissibilidade das MPs.

2.7. Relevância e Urgência

A medida provisória, desde sua origem na Constituição de 1988, se subsume

aos pressupostos conjugados de relevância e urgência.  A delimitação conceitual de tais

requisitos tem representado um desafio para a doutrina e para a jurisprudência, visto que

são dotados de elevado grau de subjetividade e por isso tem dificultado o manejo dos

mecanismos  de  controle,  sobretudo  na  esfera  judicial,  pois,   toca  a  um  juízo  de

discricionariedade muito sutil que envolve uma carga de valor de natureza eminentemente



política, que inicia na discricionariedade do Presidente da República e se verga plenamente

ao controle do Congresso Nacional, a posteriori. 

De  qualquer  modo,  há  um  esforço  generalizado  para  parametrizar,  pelo

menos em linhas gerais, critérios que estruture e possibilitem o cotejamento com situações

fáticas que lhe seja compatível. 

Desse  binômio,  compreendido  por  conceito  jurídico  indeterminado  e

discricionariedade de que falam a doutrina e a jurisprudência decorre muita polêmica sobre

as  quais  Alexandre  Mariotti  teceu  valiosas  considerações.  Assim,  começa  por  apontar

distinções  entre  um conceito  e  outro  de  forma  a  permitir  a  visualização  por  ângulos

diferentes de análise, tendo em vista uma melhor atuação dos mecanismos de controle.

Para tanto, a noção do que seja indeterminado deriva da variabilidade de um

contexto real cuja delimitação não é precisa, embora incida sobre uma realidade concreta.

Então  tal  indeterminação,  não  decorre  da  sua  aplicação  no  caso  prático  por  parte  do

aplicador, mas sim da sua indefinição em tese. 

De outra forma, pode ser dito que a indeterminação em abstrato do conceito

não implica indeterminação do conteúdo em concreto, que é aspecto aberto ao campo da

interpretação,  logo,  a  sua  aplicação  comporta  juízo interpretativo  próprio  do  Poder

Judiciário. 

A  discricionariedade,  por  seu  turno,  supõe  multiplicidade  de  solução

franqueada ao administrador, que não pode ser objeto de censura judicial, quanto ao seu

mérito, mas pode quanto aos seus aspectos formais e de pressupostos de validade de que é

exemplo a caracterização da relevância e urgência requeridas para a medida provisória, por

incidir aí a hipótese de conceito jurídico indeterminado. 

Em  outras  palavras,  a  discricionariedade  tem  um  viés  administrativo

relacionado  à  decisão  de  baixar  o  ato  provisório  e  outro  viés  formal  que consiste  no

pressuposto de validade da medida provisória, o primeiro escapa à apreciação judicial, mas

o segundo não. (MARIOTTI, 1999, p. 74). 

O art. 22 do Decreto nº 1.937, de 1996, (revogado), ainda naquela época, já

era  categórico  em  delimitar  a  pertinência  da  medida provisória,  dado  que  balizava  a



caracterização do estado de necessidade legislativa em pressupostos fáticos ou situações

jurídicas  de  difícil  previsão,  que  exija  uma  providência  legiferante  de  aplicabilidade

imediata,  sob  pena  de  prejuízos  de  ordem  administrativa,  econômica,  social,  ou  de

segurança pública.

Como a competência presidencial para expedição de medida provisória surge

com  a  ocorrência  de  relevância  e  urgência,  não  ocorrendo  essa  situação,  não  há

competência.  No que tange à  sua relativa indeterminação,  dada inexistência de regras

específicas  para  sua  aplicação,  a  solução  deverá  ser  encontrada  pelo  processo  de  uso

concreto das normas. (ÁVILA, 1997, p. 80).

O  professor  Ivo  Dantas,  invoca  uma  interpretação  sistemática  do  texto

constitucional, onde vislumbra que o fato da medida provisória não convertida em lei no

prazo constitucional acarretar perda de eficácia desde sua publicação, implica dizer que a

MP não poderá versar sobre matéria que gere efeitos definitivos antes de sua conversão

pelo Congresso, de modo que se não lograr êxito de conversão em lei, os efeitos precários

possam ser reversíveis. 

Dito de outra forma, por estarem sujeitas a condição resolutiva, não deverão

incidir sobre matérias que, pelos seus efeitos, não possa restabelecer o estado anterior, dado

que é suscetível de não obter aceite por parte do Congresso Nacional. 

O fato da medida provisória constituir-se em uma exceção ao procedimento

normal   de  elaboração  legislativa,  os  seus  pressupostos  de  cabimento  devem  ser

interpretados sempre em  sentido estrito, em torno da expressão relevância e urgência, a

qual forma em si mesma algo indivisível e indispensável à correta interpretação do texto,

devendo, portanto, passar por criteriosa análise, sob pena de risco de atentado à manutenção

do Estado Democrático de Direito. (IVO DANTAS, 1997, pp. 59 a 68).

Apesar da aferição dos conceitos de relevância e urgência constituir-se numa

apreciação relativa atrelada a situações fáticas específicas não se pode negar a circunstância

de que a relevância concorre como pressuposto inarredável da urgência, sendo esta última

entendida, a grosso modo, como circunstância ensejadora da impossibilidade de esperar o

curso normal  do tempo para  o providência requerida, sob o risco de definhamento do

interesse público tutelado.  Assim, só seria justificável a edição de uma medida provisória,



quando mesmo os projetos de lei com pedido de urgência ou a delegação legislativa não

puderem  socorrer a situação fática que se apresenta. (ADIn 293-7-DF).

Para BARIONI, a indeterminação do que seja relevante e urgente tem sido a

maior  causa  das  graves  distorções  no  uso  de  medidas provisórias.  Todavia,  embora

reconhecido como vago e impreciso, o conceito de relevância e urgência, mesmo que em

linhas gerais, podem ser estruturados, pois, se não houver qualquer parâmetro de controle a

definir limites, não haveria  razão para que o constituinte originário condicionasse a edição

de  medidas  provisórias  a  tais  pressupostos,  o  que  restaria  o  Presidente  da  República

imbuído da competência soberana de legislar de  acordo com a sua conveniência, à míngua

de qualquer controle. Disso resultaria comprometido o princípio da separação dos poderes,

portanto, incompatível com a noção de Estado de Direito.

Posto  isso,  fica  patente  a  controvérsia  desafiadora da  doutrina  e  da

jurisprudência  no  tocante  à  indefinição  conceitual  dos  pressupostos  de  relevância  e

urgência, para fins de fundamento de edição de medida provisória. De qualquer modo, é

notório o esforço para traçar balizas que facilitem a apreciação desses conceitos, seja na

órbita política ou jurisdicional, no mais das vezes, é sugerida a sistemática de ponderação

caso a caso, segundo o contexto fático de cada situação em apreço, tendo como norte a

noção  de  excepcionalidade,  por  consubstanciar  a  medida  provisória  uma  exceção  ao

princípio da separação dos poderes, portanto, condizente com uma interpretação restritiva.

Para fins de análise, como se trata de requisitos cumulativos que satisfaçam a

um só tempo a relevância e a urgência, tem-se por bem tratá-los de forma separada para

depois procurar conjugá-los em situações de fato.



2.7.1. Da Relevância

Qualquer que seja o sentido atribuído ao requisito substancial de relevância,

mesmo que de difícil delimitação no âmbito do direito constitucional, deve ele adequar-se

aos  princípios  constitucionais  que norteiam a organização do Estado e  assim deve ser

exercida a  competência  excepcional  do  Presidente  da República  para  expedir  medidas

provisórias. 

A importância de se distinguir a relevância da urgência consiste na utilidade

que tal separação propicia ao controle a  posteriori. Dado que poderá ser exercido sob o

enfoque da conveniência, relacionado à relevância, e sob o enfoque da constitucionalidade,

que fere a aspectos jurídicos da urgência.  Destarte,  o controle do requisito da urgência

remonta às competências política e jurídica, enquanto que a relevância enreda-se mais na

conveniência política do ato normativo, portanto, mais inclinado para o senso político, que

é da alçada do Legislativo. 

Assim, o alcance do conceito de relevância e urgência, estampado no art. 62

da  Constituição,  precisa  ser  compatível  com  a  ocorrência  de  situações  que  exija

providências necessárias, portanto, relevante, acrescida de circunstância que envolva um

interesse público tão sério que não possa aguardar decisão por muito tempo, sob pena de

comprometimento da ordem pública, logo urgente. (GALIANO, 2006, pp. 70 e 72).

Dito de outra forma, a relevância é atributo da matéria vinculada à noção de

interesse público. No ponto, importa destacar que a relevância requerida para a deflagração

da medida provisória não se confunde com a ordinária, visto que naquela a relevância se

reveste de atributo extraordinário.(CLÈVE, 2000, p. 174).

A relevância,  por um aspecto,  aparenta ser  mais perceptível  dado que o

simples fato de exigir disciplina de lei para sua implementação denuncia essa valoração e

esse atributo, o problema se intensifica quando essa relevância se agiganta para justificar

agregação da urgência e assim fundamentar a edição do ato normativo revestido dessas

especificidades.  Aliás,  é  nesse  campo  que  reside  a  sutileza  da discricionariedade  para

albergar os fundamentos embasadores dos pressupostos formais de validade indispensáveis

para a edição uma medida provsória. 



Nessa linha dispõe Janine Malta Massuda:

“  À edição da medida provisória  deve ser imprescindível  o pressuposto da
relevância.  Não  é  qualquer  relevância,  mas  uma  proeminência  para  os
interesses públicos de caráter imediato, evidentemente analisado, segundo os
princípios  constitucionais  que  direcionam a atividade estatal” (MASSUDA,
2001, p. 55).

Passado por essas reflexões incumbe-nos, agora, ponderar sobre a dimensão

da  urgência  requerida  para  justificar  o  estado  de necessidade  que  impõe  à  autoridade

pública o dever adotar a providência legislativa de forma imediata.

2.7.2. Da Urgência

A noção  de  urgência  em sentido  geral  pressupõe uma circunstância  que

impõe um dever de agir. No caso da urgência preconizada pelo art. 62 da Constituição a

situação se peculiariza pelo fato de se tratar de uma urgência que autorize a ingerência de

um poder na atividade precípua de outro.

Considerando  a  situação  de  que  a  Constituição  consagra  o  princípio  da

separação dos poderes como cláusula pétrea e ao mesmo tempo tolera tal intervenção há de

se imaginar que essa urgência que rompe núcleo tão rígido deve ser categorizada como

extraordinária.

De outra maneira,  podemos dizer  que o requisito urgência se vincula ao

instante imediato em que providência deve ser implementada, assim pode ser referenciada

pela inadiável execução do ato, que requeira uma providência instantânea, sob  risco de

dano iminente, daí deriva uma noção de relatividade que envolve o conceito. 

Há ainda quem particularize essa urgência em duas ordens de intensidade,

dado que admite um tipo urgência para regulação de certa conduta diferida, em resposta a

anseios sociais, políticos e econômicos, o que se denomina de ‘urgência de prover’ e, de

outra forma, admite urgência circunspecta à necessidade de se colocar em prática imediata

regras veiculadas no ato normativo, o que se especifica como ‘urgência de aplicar.’ Embora



seja essa última mais afeta à medida provisória, não se descarta  hipótese em que aquela

seja pertinente, cabendo aí múltiplo juízo de análise a ser exercido sob o ângulo político ou

jurídico. (GALIANO, 2006, p. 78).

Sob  outro  enfoque,  a  urgência  dentro  da  prática  institucional  brasileira

vincula-se a um juízo político de oportunidade e conveniência, embora a jurisprudência do

STF faça entrever  a possibilidade de adotar  critérios objetivos.  Nomeadamente matéria

veiculada  em  projeto  de  lei  não  apreciado  em  tempo  razoável,  seria  indício  para

demonstração de urgência a justificar edição de MP. (ADInsMC 526-0,  1.753-2 e 2.348-9

DF) e (AMARAL JÚNIOR, 2004, p. 159 a 162).

Pelo que se depreende, o feitio da competência presidencial para escolher o

momento  e  o  teor  de  determinada  legislação  de  urgência  decorre  de  um  estado  de

necessidade  em  que  o  exercício  dessa  prerrogativa  se  imponha  com  indispensável  e

inadiável ao bem do interesse público, cabendo aí uma responsabilização do agente que

deixar de agir em tal circunstância. 

De  qualquer  maneira,  apesar  da  relativa  fluidez  conceitual,  alguns

parâmetros  poderão  servir  para  balizar  situações  concretas  nas  quais  se  vislumbre

evidências dos pressupostos que respaldem a edição de medidas provisórias, de tal modo

que  o  detentor  da  prerrogativa  dessa  iniciativa  não torne  senhor  absoluto  da

discricionariedade  no  sentido  de  poder  editá-las  em qualquer  situação  e  a  qualquer

momento, sem ser também responsabilizado por supostos excessos.

Nesse sentido, no que se refere à urgência, é esclarecedora e pedagógica a

forma como ÀVILA dispõe sobre essa questão:

“Relativamente  ao  conceito  de  urgência,  tem-se  três  elementos:  (1)  uma
situação que demanda uma atuação indispensável e imediatamente necessária
do Poder Executivo; (2) a atuação do Poder Executivo não se compatibiliza
com os instrumentos que abreviam o processo legislativo (menos de 45 dias,
portanto); (3) admitida a urgência e a relevância, o conteúdo do ato não pode
contrariar  princípios  constitucionais  que  regulam  situações específicas  de
urgência, instituindo o instrumento a ser utilizado.” (ÀVILA, 1997, p. 83). 

Ultrapassada  essa  etapa  de  esclarecimentos  cumpre  agora  adentrar  nas

entranhas do controle parlamentar, exercido no curso do processo legislativo, percorrendo

pelas fases pertinentes



2.8. Fases do Controle Legislativo em MPs

No  propósito  de  esmiuçar  processo  legislativo  no  tocante  às  medidas

provisórias,  até  a  sua  respectiva  conversão  em  lei, Amaral  Júnior  desenvolve  uma

minuciosa  análise,  descendo  a  detalhes  que  a  muitos escapam.  Primeiro,  porque  tece

considerações a uma fase pouco conhecida, denominada de pré-congressual, que consiste

no estágio elaborativo da medida provisória, no âmbito do poder Executivo, onde obedece a

um  rito  de  procedimento  disciplinado,  antes,  pelo  Decreto  2.954,  de  1999  e,  hoje,

substituído pelo  Decreto 4.176, de 2002, que norteia a elaboração do texto preliminar de

uma virtual medida provisória, percorrendo um itinerário processual, objetivando o controle

prévio, antes do envio ao Congresso Nacional. (AMARAL JÚNIOR, 2004, p. 230).

Entretanto,  tendo  em  vista  o  escopo  da  presente  monografia,  serão

focalizadas as etapas que se afiguram pertinentes aos mecanismos de controle aptos a

funcionar  na  órbita  legislativa  no  transcorrer  do  processo  de  conversão  da  medida

provisória em lei. Nessa direção, serão retomados aspectos adotados com base no modelo

originário  da  Constituição  de  1988  e,  da  conseqüente  Resolução  nº  1,  de  1989-CN,

conectando-os à sistemática atual procedente da EC nº 32, secundada pela Resolução nº 1,

de 2002-CN.  

Dessa forma, tem-se que o trâmite legislativo das medidas provisórias, ainda

sob o abrigo do modelo originário de 1988, regulamentado pela Resolução nº 1, de 1989,

contemplava uma sistemática de controle legislativo alicerçada em três fases distintas e

autônomas, que obedeciam a seguinte ordem: a admissibilidade, a constitucionalidade e,

por fim, a fase de mérito. 

Como se pode observar, o texto primitivo da Constituição não regulava o

procedimento de conversão, deixando essa tarefa para o ordenamento interno do Congresso

Nacional, a materializar-se por meio de Resolução. Entretanto, a nova redação dada ao art.

62 da Constituição denota uma preocupação do constituinte derivado em elevar claramente

para a Constituição normas a esse respeito, conforme consta da nova redação dada ao art.

62, a partir da Emenda 32, notadamente a previsão expressa de um juízo prévio, sobre a

adequação dos pressupostos de relevância e urgência a ser objeto de um exame preliminar,



formalizado por meio de uma comissão mista de Deputados e Senadores (§§ 5º e 9º do art.

62 da CRFB) e (FERREIRA FILHO, 2007, pp. 244-45).

De fato, pelo que se percebe, a EC nº 32 elevou a maior parte desse processo

interno do plano regimental para a plataforma constitucional, máxime quanto à autonomia

da fase de admissibilidade em relação às demais que  a ela se seguem. Para isso, basta a

literalidade do § 5º do art. 62 atual, onde a clarividência quanto à necessidade de um juízo

prévio  de  admissibilidade  da  medida  provisória,  torna  inequívoca  e  impositiva  a  sua

observância.

Assim sendo, não há como admitir a regularidade do processo legislativo de

MPs sem reconhecer a sua segmentação em fases que propicie um controle adequado,

dentro de uma modelagem institucional  que garanta um escalonamento consistente nas

fases de admissibilidade, constitucionalidade e mérito da matéria, respectivamente, de tal

forma que se garanta a precedência e a autonomia da fase de admissibilidade sobre as

demais.

2.8.1. Fase da Admissibilidade

A admissibilidade se caracteriza por um juízo do que é aceitável, que no caso

das medidas provisórias, para considerar-se aceita, terá necessariamente que trazer consigo

os pressupostos formais exigidos pela Constituição. Isso não implica reconhecimento que,

sob o ponto de vista material, seja ela compatível  com a Constituição, portanto, não há que

se confundir admissibilidade com constitucionalidade. (DANTAS, 1997, p. 74).

Na Resolução nº 1, de 1989 (revogada pela Resolução nº 1, de 2002-CN), já

era expressa a previsão de uma comissão mista, cujo trabalho inaugural era emitir parecer

sobre a admissibilidade total ou parcial da MP, tendo em vista os pressupostos de urgência e

relevância  exigidos  pelo  art.  62  da Constituição.   Com efeito,  o  art.  5º  da  Resolução



revogada  realçava  a  convicção  do  Parlamento  sobre  a importância  desse  exame  de

admissibilidade, conforme se vê:

“Art. 5º. A Comissão terá prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação da
Medida Provisória no  Diário Oficial da União, para emitir parecer que diga
respeito à sua admissibilidade total ou parcial, tendo em vista os pressupostos
de urgência e relevância a que se refere o art. 62 da Constituição.”

É importante ressaltar que se a comissão concluísse pelo não atendimento

daqueles pressupostos o Presidente da Mesa do Congresso haveria de convocar  sessão

conjunta para decidir em último grau sobre o destino final da medida obstada. Entretanto, o

§ 5º do mesmo artigo, trazia uma regra que presumia a aceitação da medida em detrimento

da posição da Comissão se, em duas sessões congressuais, o Plenário não deliberasse sobre

a matéria. 

Em seguida, a teor dos arts. 6º e 7º da sobredita Resolução ficava claro que a

tramitação da MP só prosseguiria com o aceite preliminar mediante parecer positivo quanto

ao atendimento dos pressupostos de relevância e urgência. A partir daí, abriria ensejo para o

exame da matéria quanto os aspectos de constitucionalidade e de mérito. 

A EC nº 32 constitucionalizou a necessidade do parecer prévio e a criação da

Comissão Mista. A Resolução nº 1, de 2002-CN, como norma regulamentar, no tocante a

esse aspecto, trouxe uma disciplina orientadora no sentido de consolidar todos os aspectos a

examinar em um só parecer. Assim, preconiza a forma de parecer único, no qual congloba o

exame dos aspectos constitucionais com o exame dos pressupostos de relevância e urgência

em um só parecer, apenas recomenda a discriminação em itens separados, conforme deflui

do art. 5º da indigitada Resolução. 

Nada  obstante,  essa  disciplina  deve  harmonizar-se  com  o  comando

constitucional que reclama, para adoção de medida provisória, a observância dos requisitos

de  relevância  e  urgência,  sobre  os  quais  deve  o  Congresso  Nacional  imediatamente

debruçar por meio da Comissão Mista,  dado que o legislador  constituinte derivado, ao

assim  dispor,  constitucionalizou  não  só  uma  prerrogativa,  mas  também  um  dever

congressual (SZKLAROWSKY, 2003, pp. 113 e 117).



Nesse sentido merece transcrição literal o seguinte trecho: 

“A Constituição obriga, entretanto,  que, antes de qualquer outra apreciação,
cada  uma das  Casas  se  pronuncie  sobre  os  pressupostos  constitucionais  –
urgência e relevância. É  conditio  sine qua non. É exame preambular.  Está
escrito na Constituição.” (SZKLAROWSKY, 2003, p.119).

Para Miranda o exame de admissibilidade das medidas provisórias, exigido

pelo § 5º do art. 62 da Constituição não se confunde com a verificação de matérias vedadas

pelo § 1º do mesmo artigo nem com a matéria que tenha sido objeto de outra MPs rejeitada,

expressa ou tacitamente. 

A anomalia constatada pela relutância do Congresso Nacional em exercer o

devido  controle  sobre  os  pressupostos  de  relevância e  urgência,  levou  o  constituinte

derivado a reformular o art. 62 da Constituição, notadamente, com a introdução dos  §§ 5º e

9º,  propugnando a necessidade categórica de um juízo prévio a ser  proferido por  uma

comissão mista, como condição necessária para orientar o exame do Plenário de cada uma

das Casas Legislativas,  lembrando que essa preliminar não pode ser confundido com a

constitucionalidade das matérias vedadas pelo § 1º do mesmo artigo, do que se deduz uma

apreciação estanque em relação aos demais aspectos a considerar. (MIRANDA, 2004 p.

633, GALIANO, 2006, p.  69). 

Por seu turno, o § 3º do art.  5º da Resolução nº 1/2002-CN, ao prevê a

possibilidade  de  emenda  saneadora,  o  faz  deixando  claro  que  somente  no  aspecto  da

constitucionalidade da matéria tal hipótese é cabível, pelo que se infere não cabe emenda

saneadora para remediar eventual carência de pressupostos de admissibilidade, logo, mais

uma razão para se justificar a autonomia desse exame em face dos demais.

Isso resta reforçado pela regra do art. 8º da mesma Resolução que estabelece

a necessidade da apreciação preliminar, pelo Plenário de cada uma das Casas Legislativas,

quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência.

Após  essa  incursão  importa  reconhecer  que  a  fase  da admissibilidade

concentra a frente de controle mais delicada do processo, visto  que toca o exame dos

pressupostos de relevância e urgência, que, em última análise, é em torno dos quais  que

gravita o núcleo caracterizador da excepcionalidade exigida para justificar a existência do

ato em tela. 



Daí,  o  elevado  grau  de  responsabilidade  atribuído  ao  Parlamento  em

formular esse juízo de predicação, dado que qualquer excesso pode configurar exorbitância

de poder, inclusive o do próprio Parlamento, que é de antemão  sujeito passivo imediato do

instituto  normativo ao qual  é confiada a análise,  tendo sempre em vista,  os princípios

norteadores do estado democrático de direito, e os cânones constitucionais correlatos.

Vencida a fase da admissibilidade passe-se ao exame da constitucionalidade

da matéria em si que envolve outros aspectos, conforme poderá ser demonstrado no tópico

que se segue.

2.8.2. Fase da Constitucionalidade

O mero fato do Congresso Nacional, no seu mister de controle, pronunciar-

se favoravelmente quanto a verificação dos pressupostos habilitantes para a adoção de

medida provisória, não significa o esgotamento de todo o aspecto constitucional envolvido,

dado que aquela etapa se reveste, antes de tudo, de caráter político. Restando ainda uma

avaliação jurídica concernente à constitucionalidade da matéria.

De acordo com a exposição didática do Professor Ivo Dantas no sentido de

justificar a autonomia da admissibilidade em relação à constitucionalidade da matéria em

si, termina por esclarecer que na fase do exame da constitucionalidade de uma matéria a

preocupação não se restringe às formalidades da proposta, pois enfrenta o conteúdo que,

conforme elucida o renomado acadêmico,  aí reside o que é mais representativo dos valores

da sociedade à qual a matéria se destina. (DANTAS, 1997, p. 74).

Daí  decorre  o  entendimento  de  que  a  medida  provisória  pode  ser

formalmente aceitável,  mas materialmente inconstitucional,  ou seja,   os parâmetros aos

quais  deve  obediência,  não são  apenas  formais.  Disso,  serve  de exemplo  o  art.  7º  da

pregressa Resolução nº 1/1989-CN, onde ressoava evidente que somente após reconhecida

a formalidade da medida provisória, pela Comissão Mista, poderia ela prosseguir no exame

da matéria quanto aos aspectos constitucionais e  de mérito.



“Art.  7º.  Admitida  a  medida  provisória,  o  parecer  da  comissão,  a  ser
encaminhado à Presidência do Congresso Nacional no prazo máximo de quinze
dias, contados de sua publicação no Diário Oficial da União, deverá examinar a
matéria quanto aos aspectos constitucional e de mérito.” 

Desse modo, a fase de exame da constitucionalidade do conteúdo material da

MP, encontra, também arrimo doutrinário para a sua defesa, como momento separado e

distinto da avaliação dos pressupostos de relevância e urgência, embora ambos decorram da

inteligência constitucional. A Resolução nº 1, de 1989-CN, que regulava a tramitação de

MPs sob o regime originário  de 1988,  proporcionava clareza meridiana quanto a esse

entendimento, notadamente, a teor do que dispunham os seus artigos 6º e 7º. 

Apesar disso, a Resolução nº 1, 2002-CN, que dispõe sobre o processo de

apreciação  das  medidas  provisórias  no  momento  corrente,  deixa  dúvida  quanto  a

aplicabilidade dessa sistemática, dado o formato de parecer único que projeta para instruir a

apreciação de medidas provisórias, onde o aspecto de admissibilidade fica  conglobado com

a constitucionalidade em seu conjunto, o que a nosso juízo, compromete a especificidade

que esse aspecto merece, como elemento autônomo em relação aos demais envolvidos,

ainda mais, quando se atenta para a evidência que o novo § 5º do art. 62 da Constituição

invocou para essa singularidade processual.

Assim,  após  essa  exposição,  no  esforço  de  marcar  distinção  entre

admissibilidade e constitucionalidade, considerando-as como fases conexas, mas estanques

para efeito de apreciação,  passaremos para as razões que justificam a segmentação do

mérito como mais uma oportunidade de controle parlamentar, dentro do mesmo processo,

porém dependente das anteriores. 

2.8.3. Fase do Mérito

Não remanesce dúvida a respeito da dependência do mérito em relação às

demais fases do processo que devem ser cotejadas no iter procedimental da apreciação das



medidas provisórias, devendo ser objeto de análise, após superada as fases que a antecede,

que, no sentido geral, consistem na admissibilidade lato sensu.

O mérito é o aspecto da proposição em que o relator ao emitir o seu parecer

opina sobre a conveniência da aprovação ou rejeição, no todo ou em parte da matéria, assim

como o  acolhimento  ou  não  de  emendas  ou,  ainda,  sobre  a  necessidade   de  oferecer

substitutivo, que no caso das medidas provisórias, no jargão legislativo, ganha o nome de

projeto de lei de conversão (os conhecidos PLVs).

Por parte da Resolução nº 1, de 2002-CN, fica clara a distinção dessa fase

em relação às demais, pois, de acordo com § 2º do seu art. 5º, ainda que a Comissão Mista

se  manifeste  pelo  não atendimento  dos  requisitos  constitucionais  ou  pela  inadequação

financeira ou orçamentária da medida provisória, deverá se pronunciar sobre o mérito. E aí,

o § 4º, também desse artigo, reforça essa posição, pelo que deixa clara as possibilidades que

o parecer da Comissão pode dispor. A saber: pela rejeição ou confirmação pura e simples do

texto conforme veio do Executivo; pode aprovar apenas em parte; e, ainda pode acolher ou

rejeitar emendas eventualmente apresentadas. 

De qualquer sorte, se decidir-se por mudanças no texto original haverá de

apresentar  um projeto de lei  de conversão correspondente com numeração específica e

autônoma em relação à medida provisória que lhe deu origem. De igual modo, deve, em ato

simultâneo, apresentar projeto de decreto legislativo,  disciplinando as relações jurídicas

decorrentes da vigência da parte suprimida ou alterada.

De ver-se, pois, que a fase de mérito se distingue das outras, entre várias

razões, porque tem como foco o conteúdo substancial da matéria, depois de ultrapassadas

as questões mais formais. Para a sociedade, como destinatária do ato normativo em si, esta

é a parte que mais lhe interessa, pois é desse conteúdo que emana os efeitos práticos com

repercussão no mundo fático. 

Para mais clareza, oportuna é a intervenção de Wadih Damous e Flávio Dino

quando assim expressam:

“O Parlamento pode rejeitar uma medida legítima que atenda aos pressupostos
de admissibilidade  e que  esteja  em conformidade  com a  Constituição,  por
julgá-la inoportuna e inconveniente. Nesse passo, exerce o Congresso um juízo



tão discricionário quanto o do Presidente ao editar o ato com força de lei.”
(DAMOUS e DINO, 2005, p. 109).

Daí,  portanto,  soa a  toda evidência  clara  a  especificidade  do mérito  em

relação aos demais elementos de análise pertinentes ao exame das medidas provisórias, pois

é  dele  que  compartilha  a  maioria  das  emendas  parlamentares,  oferecidas  perante  a

Comissão Mista. Ademais, os projetos de leis de conversão, nascem justamente quando há

alterações  de  mérito  no  texto  original.  Por  essa  razão  não  há  qualquer  manifestação

discordante quanto à sua autonomia frente às fases que se lhe precedem.

2.9. Controle no sistema originário de 1988

Como já visto anteriormente, o texto promulgado em 1988, com relação ao

processo legislativo das medidas provisórias, era bastante sucinto e não adentrava pelo

processo de conversão em si. 

Porém, no que tange ao controle era muito claro a respeito da necessidade

desse escrutínio na órbita do Poder Legislativo. A obrigatoriedade da submissão imediata

do texto das medidas provisórias ao Congresso Nacional, já traduz a importância dessa

forçosa missão, alie-se a isso a determinação constitucional expressa de uma convocação

extraordinária e automática do Congresso Nacional, dentro de cinco dias, quando ocorresse

a edição de medida provisória em período de recesso parlamentar. 

Por outro ângulo, é inequívoco o entendimento de que a medida provisória

foi introduzida como um instrumento de legislação extraordinária, de iniciativa do Poder

Executivo, para uso excepcional, portanto, constitui um desvio consentido da regra geral

que cultua o princípio da tripartição dos poderes do qual o Brasil é tributário, que, aliás,

integra  o  núcleo  duro  do  sistema  constitucional  vigente.  Desse  postulado  decorre  a

aplicação do parágrafo único do art. 62 original da Constituição de 1988, que torna sem

efeito todos atos praticados sob o pálio de medida provisória não convertida em lei  no



prazo  constitucional,  o  que  torna  o  Congresso  Nacional  devedor  de  uma  atuação

disciplinadora das relações jurídicas porventura estabelecida.

Como norma conectiva ao texto constitucional, a Resolução nº 1, de 1989-

CN,  desceu  aos  detalhes  do  processamento  da  medida provisória,  tendo  em mente  as

diretrizes delineadas pela própria Constituição. Neste sentido, a Resolução em comento,

especificou  o  modus  operandi do  legislativo,  de  forma  a  tornar  factível  a  diretiva

Constitucional.

Essa Resolução,  em consonância  com as  disposições  constitucionais  que

dotou o processo legislativo de uma técnica de organização descentralizada dos trabalhos

baseado em sistema de comissões6,  que são colegiados técnicos auxiliares do processo

legislativo,  aptos a instruir  as matérias com pareceres antes de qualquer  apreciação do

Plenário da Casa legislativa, consigna a necessidade de uma Comissão Mista ad hoc para

oferecer os devidos pareceres afetos às medidas provisórias.7 

Entre os pareceres estatuídos, destaca-se a primazia deferida ao parecer de

admissibilidade, tendo em vista os pressupostos de relevância e urgência,8 como preliminar

de prejudicialidade aos demais estágios do processo.

Dependendo da conclusão desse parecer abria-se caminhos diversos. Se esse

parecer fosse favorável, abria-se prazo de vinte e quatro horas para recurso ao Plenário,

contra  o  parecer  que  assim  opinasse.  De  modo  oposto,  se  o  parecer  fosse  pelo  não

atendimento dos pressupostos, cabia ao Presidente da Mesa do Congresso convocar sessão

conjunta para apreciar a admissibilidade da medida, a realizar-se no prazo de vinte e quatro

horas, contadas do recebimento do parecer para deliberação do Plenário. Daí, se em duas

sessões conjuntas, realizadas em até dois dias subseqüentes, o Plenário não deliberasse a

respeito, haveria a aprovação tácita, dado que se presumia atendido os pressupostos em

questão. (AMARAL JÚNIOR, 2004, pp. 175 e 176).

Neste  ponto  convém  observar  que  a  sistemática  adotada  encerrava  uma

contradição, pois, a admissibilidade estampada na forma do art. 5º da Resolução nº 1, de

6 Art. 58 da Constituição

7 Art. 2º da Resolução nº 1, de 1989-CN

8 Art. 5º da Resolução nº 1, de 1989-CN



1989-CN, em um primeiro momento tornava obrigatória a manifestação, sob esse aspecto, e

depois,  no  §  5º  desse  mesmo  artigo,  dispunha  de  forma  antagônica,  no  sentido  de

possibilitar  a  admissibilidade  ficta.  Isso,  segundo Juliana  Valle,  foi  decisivo  para  o

esvaziamento  do  trabalho  da  Comissão  Mista,  então  prevista,  dado  que  tirava  a

obrigatoriedade de um parecer favorável para que as medidas provisórias fossem admitidas.

Assim, sem controle político por parte do Congresso Nacional, o Poder Executivo reinava

livre  para  baixar  medida  provisória,  sem  o  rigor  necessário  quanto  aos  critérios  de

relevância e urgência. (VALLE, 2004, p. 34).

“Essa anuência tácita sobre os pressupostos constitucionais tornou-se prática
legislativa.  As  Comissões  não  se  reuniam e,  por  conseqüência,  não  havia
deliberação no prazo legal sobre os critérios de relevância e urgência. Sem o
controle político do Congresso Nacional, o Poder Executivo ditou, livremente,
as situações que considerou emergenciais e de extrema gravidade.” (VALLE,
2004, p. 34).

Isso deixa patente que, embora existissem, formalmente, instrumentos aptos

a propiciar  o controle,  na prática não funcionavam, o que levou a uma movimentação

institucional em busca de uma proposta de reforma constitucional com o objetivo de limitar

o excesso de medidas provisórias, resultando na promulgação da EC nº 32, de 2001. 

De todo  modo,  convém acentuar   que a  regra  regimental  do  Congresso

Nacional, que regia o procedimento de apreciação das medidas provisórias, mesmo antes da

EC nº 32,  já  preconizava a necessidade do exame prévio de relevância e urgência em

Comissão Mista.

Quanto à funcionalidade do controle dentro dessa sistemática é largo o leque

de críticas desferidas a todos os poderes pela interpretação extensiva aplicadas ao art. 62, da

Constituição, em seu formato originário, de modo a concorrer para o desvirtuamento do

instituto normativo provisório, a começar pela permissividade de reedição de MPs com a

complacência do Poder Legislativo e do Judiciário e pela inoperante atuação de controle,

por parte do Parlamento, na fase de admissibilidade,  somada à timidez do Poder Judiciário

no enfrentamento dessa questão.  



2.10. Os Mecanismos de Controle a partir da EC 32

A  Emenda  Constitucional  nº  32,  como  resultado  de  um esforço  para

reconduzir a medida provisória aos trilhos da normalidade, trouxe substanciais mudanças

no que tange aos filtros de controle, visto que entre outras alterações desdobrou o art. 62 da

Constituição em doze novos parágrafos,  traduzindo-se,  com isso,  uma manifestação de

insurgência  contra  o  disciplinamento  anterior  da  matéria  na  forma  prescrita  pelo

constituinte originário de 1988.

As alterações introduzidas por tal Emenda podem ser segmentadas em dois

grandes grupos. O primeiro deles se volta para a caracterização de medida provisória em si,

relacionada  a  prazo  de  vigência,  limitações  materiais,  vedação  de  reedição  e  relações

jurídicas decorrentes de atos praticados durante a sua vigência.

O segundo grupo de alterações a salientar se dirige ao atuar legislativo, dado

que se preocupa com os procedimentos processuais internos do Congresso Nacional, para

serem mais  bem detalhados  por  meio  de regulamento  interno,  que se materializou  na

Resolução nº 1, de 2002-CN.

Assim sendo, por afinidade mais intrínseca ao propósito final deste estudo,

será dedicada maior atenção para esse segundo grupo salientado, procurando realçar as

alterações que interfiram diretamente nos mecanismos de controle legislativo da medida

provisória.

 A primeira manifestação nesse sentido reside na redação do novo § 5º do art.

62  do  texto  constitucional,  que  condiciona  a  deliberação  de  cada  uma  das   Casas

legislativas sobre o mérito das medidas provisórias a um juízo prévio de admissibilidade,

onde  se  avalia  o  atendimento  dos  seus  pressupostos  de  edição,  categorizados  pela

relevância e urgência. 

Esse  dispositivo  deve ser  conjugado  com o  §  9º  do  mesmo artigo,  que

preconiza a existência de uma comissão mista, propositalmente idealizada para examinar as

medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem submetidas aos Plenários de

cada  uma das  Casas  legislativas.  Portanto,  trata-se de  um colegiado especial  de  suma



importância  para  a  processualística  legislativa  das medidas  provisórias  no  âmbito  do

Congresso Nacional.

Neste sentido há de se destacar o imperativo constitucionalizado que impõe a

necessidade de um juízo prévio de admissibilidade sobre o atendimento dos pressupostos

constitucionais,  configurados pela reafirmação manifesta da relevância e  da urgência  a

cargo de uma comissão mista adrede pensada para esse fim.9

Essa elevação à densidade constitucional de parte do processo legislativo, no

bojo das alterações veiculadas pela EC nº 32, nos remete à reflexão sobre uma rigidez mais

apurado do processo doravante  a ser implementado, visto que a constitucionalização do

rigor de um juízo prévio, sobre os pressupostos formais, denuncia que tais pressupostos

deverão  sofrer  um  escrutínio  específico  e  indeclinável  por  parte  de  ambas  as  Casas

legislativas. 

Para  isso,  a  Constituição,  por  meio da EC nº  32,  esmerou em criar  um

desenho institucional adequado para levar a efeito o seu intento, razão pela qual prevê a

criação  de  uma  Comissão  Mista  como  instância  hábil  e  necessária  para,  mediante

apresentação  de  pareceres,  externar  opinião  sobre  os  pressupostos  de  admissibilidade,

constitucionalidade e mérito de matérias tratadas em medidas provisórias, antes de serem

submetidas aos Plenários de cada uma da Casas congressuais.

Assim, os §§ 5º e 9º do art.  62 impõem que o Congresso Nacional, por

intermédio  de uma comissão mista,  formule  um juízo prévio  sobre  o  atendimento dos

pressupostos constitucionais das medidas provisórias, como se transcreve:

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

§ 5º  A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional
sobre  o mérito  das medidas provisórias  dependerá de juízo prévio  sobre o
atendimento dos seus pressupostos constitucionais.

..............................................................................................................................
§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas
provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão
separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.”

9 O § 5º do art. 62 da CRFB condiciona a deliberação plenária de cada uma das Casas do Legislativo à

existência de um juízo prévio de admissibilidade das medidas provisórias. O § 9º do indigitado artigo, por sua

vez, incumbe essa missão a uma comissão mista de Deputados e Senadores.



O  esboço  constitucional  desse  novo  procedimento  repercutiu  como  um

alento no meio acadêmico, jurídico e político.  Basta ver  as inúmeras manifestações de

alvíssaras  por  parte  significativa  dos  estudiosos  consultados,  como  a  seguir

exemplificaremos.

Para Juliana Valle, a grande inovação procedimental oriunda da EC nº 32

reside nas  primordiais  alterações  relacionadas  à  Comissão Mista  e  ao  juízo  prévio  de

admissibilidade, onde serão enfrentados os pressupostos de relevância e urgência, conforme

se resume no seguinte escólio:

“...entre as inovações trazidas pela emenda, a alteração crucial está nos §§ 5º e
9º  do  art.  62.  Os  Trabalhos  da  Comissão  Mista  e  o  juízo  prévio  de
admissibilidade sobre os pressupostos constitucionais são a causa eficiente para
garantir o uso legítimo das medidas provisórias. O texto exato da Constituição
Federal manda, expressamente, o Congresso Nacional constituir uma Comissão
Mista para proferir o parecer antes de ocorrer a deliberação em sessão separada.
A Comissão Mista e o juízo prévio de admissibilidade deixam de ser assunto
regimental para adquirirem status constitucional.” (VALLE, 2004, p. 54)

Pelo que se percebe, a interpretação aí dada é a de que a previsão de uma

comissão mista e a necessidade de um juízo prévio passa a ser um comando mandamental,

portanto,  de  observância  obrigatória,  escapando  às  condicionantes  regimentais.  Assim

sendo,  a  regularidade  do  processo  legislativo  sobre as  medidas  provisórias,  passa

necessariamente  por  esse rito  constitucionalmente estabelecido,  sob pena de desvio  do

estatuto supremo, pelo menos formalmente. 

Esse  redimensionamento  acerca  do  processo  aplicável às  medidas

provisórias no transcorrer da sua conversão em lei devem repercutir positivamente, levando

a  autoridade  presidencial  a  se  pautar  pelo  bom  senso,  revendo  a  noção  do  que  seja

excepcionalidade legislativa. Pelo lado do Legislativo resta o dever de impor uma postura

inibidora de abusos, inclusive, se for o caso, infligindo responsabilidade ao Presidente da

República por eventuais desvios de função, que implique embaraço ao livre exercício do

Poder Legislativo na forma aduzida pelo inciso II do art. 85 da Constituição. (BARIONE,

2004, pp. 114-118).

Para  Vicente Paulo e Marcelo  Alexandrino essa reconfiguração no plano

constitucional, visando o controle de edição de medidas provisórias, reveste-se de caráter

moralizador, pois, supõem que, de agora em diante, a aceitação por parte do Congresso



Nacional de medidas provisórias sobre assunto burlesco lhe acarretará o ônus de partícipe

na desfaçatez. (PAULO e ALEXANDRINO, 2005, p. 162).

Pelo que se denota, todas essas mudanças traduz em um esforço para dar

efetividade a algo que já era sustentável no sentido de obrigar o Executivo a motivar de

forma convincente a relevância e a urgência requeridas. Contudo, é ressentida a falta de

uma  diretriz  no  sentido  de  orientar  a  apreciação  dos  pressupostos  habilitantes  da

competência para editar medidas provisórias, de modo a facilitar a compreensão do sentido

e do alcance dos vocábulos relevância e urgência, continuando essa polêmica para o trato

da doutrina. (NASCIMENTO, 2004, p. 245).

Assim, à vista de tantas abordagens, vêm à luz considerações relevantes que

nos faz perceber o intuito das mudanças oriundas da EC nº 32, qual seja, o de resgate das

prerrogativas do Congresso Nacional, dado que para esse fim convergiram idéias e opiniões

diversas,  haja vista que ainda durante a discussão da matéria,  na sua fase propositiva,

parlamentares de matizes políticas diversas, a exemplo de Deputados da estirpe de José

Genoíno, Inocêncio Oliveira e Jutahy Júnior, entre outros, inclinaram para essa direção,

conforme pode ser auscultado por trechos a seguir destacados:

“A nossa prioridade nesse pacote de moralização e resgate das prerrogativas do
Congresso Nacional é a votação da emenda constitucional que limita o uso de
medida provisória.” (Deputado José Genuíno)10

“A limitação das medidas provisórias não é anseio apenas do setor jurídico
consciente de nosso País. Trata-se de algo que representa extraordinário avanço
para  a  conquista  democrática  e,  em  especial,  para  o  Poder  Legislativo.”
(Deputado Jutahy Junior).11

“creio seja este um dia histórico para esta Casa, quando se conclui a votação,
em  segundo  turno,  da  PEC  que  regulamenta  a  tramitação  de  medidas
provisórias.  Essa  votação  não  deve  ser  encarada  como  vitória  do  Poder
Legislativo, mas da própria democracia do nosso País.” (Deputado Inocêncio
Oliveira).12

Daí  a  crença  de  que  o  novo  modelo  não  tolerará  medidas  provisórias

controversas  que  fomente  a  divergência  política.  Dessa  foram,  a  nova  sistemática

constitucional atuaria como fator de convergência para um quadro que acelere a conversão

10 Diário da Câmara dos Deputados de 02.08.2001, p. 33405

11 Diário da Câmara dos Deputados de 02.08.2001, p. 33521

12 Diário da Câmara dos Deputados de 02.08.2001, p. 33521



ou mesmo a rejeição de medidas provisórias, dentro de um prazo considerado razoável. Por

sua  vez,  os  mecanismos  de  controle  institucional  se prestaria  a  evitar  uma legislação

paralela à lei  formal do Poder Legislativo, onde as decretações de medidas provisórias,

doravante,  passe  a  prestar  somente  para  socorrer  situações  verdadeiramente  anômalas.

(AMARAL JÚNIOR, 2004, p. 279).

Essa nova feição procedimental a ser observada nas medidas provisórias,

também  serve  para  aproximar  o  Judiciário  da  linha  de  ação  relacionada  ao  controle

jurisdicional no que toca à constitucionalidade formal incidente no trâmite legislativo, visto

que remove óbices antes apontados como justificativa para recuo da instância judicial, ao

fundamento de alegações circunspectas a matérias interna corporis. 

“No novo modelo a não-observância  da disciplina,  agora,  constitucional da
tramitação parlamentar da medida provisória ou do projeto de lei de conversão
implicará  inconstitucionalidade  formal  da  respectiva  lei  de  conversão.”
(AMARAL JÚNIOR, 2004, p. 281).

Em síntese, do conjunto de inovações introduzidas pela EC nº 32, de 2001

destaca-se a previsão de uma comissão mista, conforme preceitua o novo § 9º do art. 62 da

CRFB, a ser composta por Deputados e Senadores para cumprir uma missão muito nobre e

estratégica  para  a  salvaguarda  do  Poder  Legislativo contra  o  avanço  progressivo  do

Presidente  da  República  na  seara  legislativa  por  meio  de  medidas  provisórias.  A

consignação desse colegiado misto na plataforma constitucional se vincula diretamente a

outro dispositivo carreado para o mesmo art. 62 supracitado. Trata-se do § 5º do indigitado

artigo, cujo teor normativo impõe a necessidade de um juízo prévio de admissibilidade

incidente sobre os pressupostos de relevância e urgência,  que na verdade configuram a

razão de existir dessa espécie normativa.

Visto isso, passa-se a perscrutar o novo procedimento esboçado pela EC nº

32 com realce para o papel  da Comissão Mista prescrita pelo novo § 9º do art.  62 da

Constituição, conforme a abordagem seguinte.



2.11. O Novo Procedimento e o papel da Comissão Mista

A Emenda  Constitucional  nº  32,  de  2001,  certamente, decorreu  de  uma

conjuntura marcada pela instabilidade legislativa em face de uma proliferação desenfreada

de medidas provisórias, a ponto de descaracterizar o exercício das prerrogativas ínsitas ao

Poder  Legislativo.  Tal  era  o  grau  de apropriação do poder  de legislar  pela  autoridade

presidencial.

Neste  sentido  cumpre  observar  o  alerta  deixado pelo Ministro  Celso  de

Mello quando diz:

“a utilização excessiva das medidas provisórias  minimiza,  perigosamente,  a
importância  político-institucional  do  Poder  Legislativo, pois  suprime  a
possibilidade de prévia discussão parlamentar de matérias que, ordinariamente,
estão sujeitas ao poder decisório do Congresso Nacional.” (ADI-MC 2213-DF
– Rel. Ministro Celso de Mello)

Ainda na fase embrionária da EC nº 32 já era assente o entendimento acerca

da necessidade de se insculpir no texto constitucional uma comissão mista para cuidar da

apreciação em primeiro plano das medidas provisórias. O que se discutia era o formato

dessa Comissão, se permanente ou não.  

Assim, durante os debates parlamentares na fase propositiva da Emenda o

então Senador José Fogaça, na condição de relator da matéria no Senado, empunhou a

defesa de uma comissão mista permanente e única, para cuidar exclusivamente das medidas

provisórias, à semelhança da Comissão Mista de Orçamento. Essa proposta, contudo, não

obteve o apoio necessário para garantir a sua inserção no texto final aprovado. (AMARAL

JÚNIOR, 2004, p. 242). 

Aliás, esse autor não esconde a sua afeição por aquela via, acreditando tratar-

se da melhor opção para o alcance do objetivo colimado, qual seja, o de ensejar um controle

parlamentar  mais  efetivo  sobre  as  medidas  provisórias,  em  razão  da  especialização  e

continuidade dos trabalhos da indigitada Comissão. 



De qualquer modo, ficou evidente que alguma coisa haveria de mudar em

relação à atuação dessa comissão em face do formato anterior, concebido pela Resolução nº

1 de 1989-CN.

Sob essa aura é que nasce esse novo colegiado parlamentar como mais um

foro  de controle  das  medidas  provisórias,  máxime na emissão  de  um juízo  prévio  de

admissibilidade, onde se avalia os pressupostos constitucionais de relevância e urgência. A

simples constitucionalização dessa matéria já  revela o  revigoramento da essencialidade

dessa instância, embora isso não signifique a desqualificação das resoluções internas, como

fontes subsidiárias importantes para o detalhamento do processo. (SZKLAROWSKY, 2003,

p.107). 

Destarte, as medidas provisórias editadas a partir do novo texto exigia uma

nova regulamentação para se adequar aos novos ditames constitucionais. Como isso não

ocorreu de forma imediata, as primeiras medidas provisórias tramitaram com base em um

procedimento transitório, baseado na analogia dos respectivos regimentos, até a aprovação

final da Resolução nº 1, de 2002, promulgada em 08.05.2002. Nesse período, a prática

reinante foi a de relegar essa comissão a um papel secundário e dispensável, dado que se

reitera a praxe de designação de relator em Plenário em substituição à Comissão, do que

resulta uma interpretação elástica do § 9º do art. 62 da Constituição no sentido de conferir

ao conteúdo normativo ali sedimentado caráter meramente formal e prescindível. 

Essa constatação inicial encontra eco nos argumentos de Amaral Júnior em

defesa de uma comissão mista permanente.

“....  uma  única  Comissão  Mista  permanente  competente  para  a  apreciação
prévia  de todas  as  medidas provisórias  –  em vez  de uma Comissão Mista
específica e episodicamente designada para cada medida provisória editada –
teria melhores condições institucionais de cumprir, concreta e efetivamente, o
seu papel.” (AMARAL JÚNIOR, 2004, p. 247).

Kildare  Gonçalves  Carvalho  ao  reportar-se  à  função  da produção  de  lei

acometida  ao  Legislativo,  enfatiza  a  necessidade  da observância  dos  procedimentos

próprios e previamente estabelecido para a feitura da lei e inserção das comissões técnicas

para o aprimoramento dos trabalhos de produção legislativa, como forma de suavizar a

concentração e assim evitar os seus efeitos negativos. 



No mais, o esquema classificatório das comissões, segundo opinião colhida

por citação de José Alfredo de Oliveira Baracho, para quem, as comissões quanto à origem,

classificam-se em: constitucionais, legais e regulamentares. De ver-se, pois, enquadra-se no

primeiro grupo as comissões apontadas para apreciação preliminar das medidas provisórias.

(CARVALHO, 2007 pp. 22 e 49). 

Portanto, no que tange à observância da disciplina sedimentada no § 9º do

artigo 62 do texto constitucional, em face do novo regramento decorrente da Emenda nº 32,

tem-se que o espírito do legislador constituinte derivado foi  o de prescrever uma nova

sistemática de apreciação, condicionada pelo exame prévio perante um colegiado misto

como condição necessária para o trâmite regular em cada uma das Casas do Congresso

Nacional.

Das  manifestações  colhidas,  resta  visível  o  enaltecimento  às  inovações

dirigidas ao atuar do Poder Legislativo no sentido de dotá-lo de instrumentos institucionais

mais  favorável  à  ação  de  controle,  entre  os  quais  destaca-se  a  previsão  expressa  de

Comissão Mista para atuar especificamente no exame de medidas provisórias, tendo como

missão primaz a formulação de um juízo prévio sobre o atendimento dos pressupostos de

relevância e urgência, como preliminar necessária e obrigatória para o prosseguimento do

trâmite processual relativo à espécie. Notabiliza-se nesse particular o entusiasmo cultivado

por Juliana Valle. (VALLE, 2004, p. 54)

Contudo, no plano prático, já é de se perceber o fundado receio de alguns

quanto a sua operacionalidade, pelo menos sob o formato de Comissão  ad hoc.  Amaral

Júnior, ao relatar esse temor, reporta à chance perdida de emplacar o modelo de comissão

mista permanente, que foi objeto de proposta por parte do Senador José Fogaça, mas não

obteve a adesão necessária.

Verificando o trâmite legislativo das medidas provisórias editadas após a EC

32,   constatou-se  de  fato  que  nenhuma  teve  parecer  formalizado  pela  mencionada

Comissão, de modo que todas foram apreciadas mediante parecer oferecido diretamente em

Plenário.

Sob a senda do STF, desde os idos de 2001, já há registro de questionamento

acerca do assunto, instrumentalizado por meio do Mandado de Segurança nº 24.149-7-DF,



de 2001,  com pedido de liminar,  pleiteando a retirada da pauta da Sessão Plenária da

Câmara dos Deputados das medidas provisórias de números 6, 7, 8, 9 e 10, todas de 2001,

prevista para o dia 11.12.2001, alegando ausência de parecer da Comissão Mista apregoada

pelo § 9º do art. 62 da CRFB-1988. 

Naquela ocasião, embora o pedido de liminar tenha sido negado e o mérito

depois declarado prejudicado por perda de objeto, o então Relator  - Ministro Nelson Jobim

– antecipou entendimento no sentido de que as votações das MPs deverão ser precedidas de

parecer da anunciada Comissão, salvo se já fluídos os 45 dias de que trata o § 6º do art. 62

da Constituição, hipótese em que vislumbra a possibilidade de parecer direto em Plenário.

Em outra oportunidade mais recente, é digno de nota o arrazoado traçado

pelo Ministro Gilmar Mendes, na condição de Relator da Adin 3.289-5-DF, contra a MP nº

207, de 2004, argüindo, entre outras coisas, a inconstitucionalidade formal por ofensa ao

dispositivo constitucional atinente à Comissão Mista. Em suas considerações, o Ministro-

Relator mostrou-se transigente a esse desvio por entendê-lo, por enquanto, como mera falha

procedimental a merecer uma tolerância compatível com a consolidação do novo modelo

traçado pela EC nº 32. 

De qualquer forma, o simples fato de elevar para a esfera constitucional boa

parte do processo, representa um alento para superação de entraves anteriores, visto que sob

o  novo  enfoque  abre-se  uma  janela  de  discussão  em torno  da  constitucionalidade  de

determinados  procedimentos  que supostamente  desvie  da finalidade para  a  qual  foram

instituídos,  tendo em vista que os argumentos judiciais recorrentes para se esquivar de

interferir  nas  condicionantes  de  admissibilidade  das  medidas  provisórias  residiam  na

questão normativa sedimentada exclusivamente em regras interna corporis.

Fechando a análise sobre o novo procedimento projetado pela EC nº 32,

passa-se a examinar o desdobramento desse processo na forma da disciplina delineada pela

Resolução nº 1, de 2002-CN e seu vínculo constitucional.



2.12. Processo Legislativo da Medida Provisória em face da Resolução nº 1, de 2002-

CN e da Constituição 

A teor das disposições constantes da Resolução nº 1, de 2002-CN, uma vez

editada a medida provisória, o Presidente da Mesa do Congresso Nacional tem quarenta e

oito horas, contadas da publicação do ato, para designar a Comissão Mista, a ser composta

paritariamente por doze Senadores e doze Deputados, acrescido de uma vaga para cada uma

das Casas, destinadas às bancadas minoritárias que, pelo cálculo da proporcionalidade, não

consiga participar.13

Ressalte-se,  porém,  que quando  se tratar  de  medida provisória  que abra

crédito extraordinário à lei orçamentária anual a Comissão competente para emitir parecer é

a Mista de Orçamento, constituída com base no § 1º do art. 166 da Constituição, observado

os prazos e o rito dessa Resolução.14

Cumprida essa primeira providência, resta a tal Comissão promover, dentro

das vinte e quatro horas seguintes, a sua instalação e eleição do seu Presidente e Vice-

Presidente para, em ato contínuo, designar relatores, observado o critério de alternância

entre as Casas para a Presidência e relatoria, de tal forma que nunca recaia os dois postos

em membros da mesma Casa simultaneamente.15

O art. 5º da Resolução estipula prazo de catorze dias, a partir da publicação,

para que a Comissão conclua os seus trabalhos mediante parecer único, manifestando-se

sobre a matéria, em itens separados, quanto aos aspectos constitucional, aí  inseridos os

pressupostos  de  relevância  e  urgência,  de  mérito,  de  compatibilização  financeira  e

orçamentária. 

13 Art. 2º e seus §§ 1º, 2º e 3º da Resolução nº 1, de 2002-CN

14 Art. 2º § 6º da Resolução nº 1, de 2002-CN

15 Art. 3º e seus §§ 1º, 2º e 3º da Resolução nº 1, de 2002-CN



O § 2º  do art.  6º  da supradita  Resolução,  em corolário  com o  art.  5º,

estabelece que se dentro dos catorze dias a Comissão não emitir o parecer que lhe cabe, o

processo  seguirá para Câmara dos Deputados, hipótese em que o parecer será proferido em

Plenário.

Essa constatação vem ao encontro do vaticínio de Amaral Júnior, visto que a

atuação  dessa  Comissão  tem  se  revelado  na  prática  muito  acanhada,  posto  que  não

consegue levar a bom termo a sua missão dentro do prazo estipulado, e aí, em função da

aplicação do § 2º do art. 6º retro mencionado, o parecer será proferido em Plenário, o que

implica atribuir ao relator um poder de incremento dos trabalhos parlamentares relativos à

medida provisória, podendo propor alterações ao texto original, mesmo que fora do campo

das emendas. (AMARAL JÚNIOR, 2004, p. 246).

Outra referência expressa à importância dessa Comissão reside na regra de

que somente perante ela poderá ser exercida a prerrogativa parlamentar de emendar o texto

primitivo da MP, dentro dos seis primeiros dias seguintes à publicação, facultado, nesse

prazo, aos autores de projetos de lei com matérias afins à medida provisória, solicitar à

Comissão o trâmite desses como emenda a esta.  As emendas necessariamente deverão

guardar afinidade com a matéria, a juízo do presidente da Comissão, o qual pode indeferir o

seu recebimento liminarmente, hipótese em que cabe recurso por parte do autor  ao Plenário

desse colegiado, com apoiamento de três membros da Comissão.16

Quanto ao formato que deve assumir  o  parecer,  a  Resolução optou pela

manifestação  da  Comissão,  mediante  parecer  único,  dispondo  sobre  mérito  e

constitucionalidade,  em  itens  separados,  sendo  que  neste  último  aspecto  estariam

englobados  a  constitucionalidade  material  e  a  observância  dos  pressupostos  formais,

consistentes na relevância e na urgência, além de opinar sobre os aspectos financeiros e

orçamentários.17

Note-se que a metodologia atual difere da anterior, neste ponto, visto que a

Comissão deverá manifestar pelo mérito da medida, mesmo que detecte  a ausência dos

16 Art. 4º da Resolução nº 1/2002-CN

17 Art. 5º da Resolução nº 1/2002-CN



requisitos  constitucionais   de  validade  do  ato  ou  constate  inadequação  financeira  e

orçamentária.18

Quanto ao mérito, o parecer da Comissão pode optar pela aprovação, com ou

sem alteração, da medida provisória ou pela rejeição, de igual forma deve proceder sobre as

emendas apresentadas, de modo que, se concluir por qualquer alteração ao texto original,

deverá formalizar o projeto de lei  de conversão correspondente,  assim como o decreto

legislativo, disciplinador das relações jurídicas decorrentes da vigência da parte alterada,

para tramitar a partir da Câmara dos Deputados.19

Cumpre destacar que a EC nº 32 foi promulgada em 11 de setembro de 2001

e  a  Resolução  nº1,  de  2002-CN em  8  de  maio  de  2002, ou  seja,  praticamente  após

decorridos oito meses da promulgação da Emenda. Nesse interregno foram editadas 37

medidas provisórias, das quais 34 já haviam sido apreciadas pela Câmara dos Deputados,

mediante  procedimento  provisório,  definido  pelo  então  Presidente  Aécio  Neves,

comunicado à Câmara na Sessão de 09.10.2001. 

Quando da apreciação da primeira medida provisória editada sob as novas

regras, foi formulada Questão de Ordem pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá, questionando

a inclusão na pauta da Medida Provisória nº 01, de 2001 (abertura de crédito externo em

favor  do  Ministério  da  Integração  Nacional)  sem  parecer  da  Comissão  Mista  de

Orçamento.20 

Em resposta  ao questionamento  suscitado  o  então  Presidente  da Câmara

comunica a existência de uma lacuna de ordem normativa que deverá ser suprida por uma

resolução congressual, porém, ressalta que, até ser apreciada a resolução em apreço, cabe

18 § 2º do art. 5º combinado com o art. 8º da Resolução nº 1/2002-CN

19 do § 4º do art. 5º da Resolução nº 1 de 2002- CN

20 Trata-se da Questão de Ordem nº 573, de 2001 apresentada na Sessão da Câmara dos Deputados do dia

10.10.2001, pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá, fundada no § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2001-CN, de

04.10.2001, que dispõe sobre a apreciação de matérias orçamentárias, em que antecipa regras para apreciação

das  medidas  provisórias  sobre  crédito  extraordinário  no  sentido  de  estabelecer  que  a  Comissão  mista

competente para emitir parecer sobre MP dessa natureza é a de Orçamento, portanto, não haveria que alegar

ausência de regra para o caso objeto da Questão de Ordem em comento.



ao Presidente da Câmara dos Deputados definir os procedimentos que deverão ser adotados

para que as Medidas Provisórias, em curso, sejam votadas. Quanto ao motivo da Medida

Provisória  nº  01/2001 ser  apreciada sem o parecer  da Comissão Mista  de Orçamento,

esclarece  que  isso  se  deve  ao  fato  de seu  trâmite  ter  iniciado  antes  da  aprovação  da

resolução,21 mas que, a partir  dali,  nenhuma medida provisória que verse sobre matéria

orçamentária será apreciada sem o parecer da Comissão de Mista de Orçamento.

Em que pese o compromisso acima assumido, o fato é que todas as MPs

apreciadas pela Câmara dos Deputados durante a sua gestão seguiram o mesmo destino da

primeira, ou seja, nenhuma teve parecer formalizado pela Comissão.

21 A Resolução aí referida é a de nº 1, de 2001-CN, de 04.10.2001



3. APRESENTAÇÃO DOS DADOS

Após  percorrer  por  essa  breve  compilação  teórica,  jurisprudencial  e

normativa do tema, passa-se a apresentar os dados colhidos com o intuito de conhecer e

quantificar  a  atuação  do  Legislativo  Federal,  sobretudo da Câmara dos  Deputados,  no

exercício de sua prerrogativa de controle incidente sobre as medidas provisórias.

Os dados foram coletados e dispostos sob a forma de tabelas,  tendo em

perspectiva a sistematização de um leque de informações que permitam uma análise do

labor Legislativo nesse segmento do processo legiferante, com enfoque  nos mecanismos de

controle  aplicáveis  à  espécie,  sobretudo,  a  partir  da  nova  configuração  delineada  pela

Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Apesar do foco de análise se concentrar no período a partir da promulgação

de Emenda Constitucional nº 32, de 2001, quantifica-se, também, as medidas provisórias

editadas ao abrigo do sistema originário de 1988 com o propósito de possibilitar uma visão

histórica sobre o pendor presidencial para expedir normas de urgência, considerando as

condicionantes  estabelecidas  dentro  daquela  realidade  constitucional.  Assim,  até

11.09.2001, a preocupação  não se limita a quantificar apenas as edições originárias, mas

também  as  reedições,  tendo  em conta  que  até  aquela  data  prevalecia  o  entendimento

permissivo de tal prática. 

Os dados compilados a respeito das medidas provisórias editadas a partir de

11.09.2001,  ostentam  o  número  de  edições  por  ano  e  as  respectivas  médias  mensais,

fornecendo informações acerca do tratamento legislativo dispensado, tais como: aprovação,

rejeição, perda de eficácia, revogação e prejudicialidade.

Quanto  às  rejeições  serão  tratadas  de  forma  individual  no  sentido  de

possibilitar  a  identificação do  número  da MP rejeitada,  assim como a fase  e  a Casa

Legislativa em que a ação de recusa ocorreu.

Com relação ao número de medidas provisórias apreciadas de 2002 a 2006,

os dados tabulados permitem estabelecer uma relação com a quantidade de projetos de lei



ordinária, apreciados no mesmo período, pelo Plenário da Câmara dos Deputados. E, ainda,

de  forma  segregada,  será  informado  o  número  de  projetos  de  lei  apreciados

conclusivamente pelas comissões, de modo a permitir uma visão da produção legislativa,

sobre leis ordinárias da Câmara dos Deputados com um todo.

Considerando que a perda de eficácia em função do transcurso de prazo da

vigência da medida provisória também reflete uma forma de negar-lhe provimento, serão

informadas as MPs que sofreram essa conseqüência e a Casa legislativa em que tal fato se

consumou.

Por  fim,  tendo  em  conta  a  disciplina  dos  §§  3º  e  11 do  art.  62  da

Constituição, que atribui ao Congresso competência para disciplinar as relações jurídica

constituídas sob a vigência de medida provisória que tenha perdido eficácia por decurso de

prazo, combinado com o inciso II do § 4º do art. 5º e art. 11, ambos da Resolução nº 1, de

2002-CN,  tem-se  por  bem  informar  o  número  dos  projetos  de  decretos  legislativos

apresentados  para  esse  fim,  antes  e  depois  da  EC nº 32,  de  2001,  inclusive  sobre  a

procedência e a situação presente de cada um desses instrumentos, que consiste em mais

uma prerrogativa de controle colocada ao alcance do Poder Legislativo.



Tabela 1 - Medidas Provisórias editadas entre 5.10.1988 e 11.09.2001

Ano MPs
originárias

Média mensal Total de
reedições

Média mensal Leis ordinárias

1988 15 5 9* 3 67

1989 93 7,75 10 0,83 276

1990 93 7,75 69 5,75 166

1991 9 0,75 2 0,17 238

1992 8 0,67 2 0,17 219

1993 47 3,92 49 4,08 225

1994 91 7,58 314 26,17 131

1995 30 2,5 407 33,92 281

1996 41 3,42 608 50,67 177

1997 34 2,83 686 57,17 169

1998 55 4,58 748 62,33 178

1999 47 3,92 1.040 86,67 175

2000 23 1,92 1.088 90,67 218

2001 33 3,67 458 51 240

Fonte: Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República  apud AMARAL
JÚNIOR (2004, p. 205)

* As reedições consideradas em 1988 na verdade referem-se aos decretos-leis convertidos em medidas
provisórias na forma indicada pelo § 2º do art. 25 do ADCT

A Tabela 1 mostra a evolução no tempo do número de medidas provisórias

editadas e reeditadas, sob o amparo da Constituição de 1988 em seu modo originário,

agrupadas por ano, permitindo apurar as respectivas médias mensais, além de proporcionar

uma comparação consolidada com a produção legislativa ordinária,  dado que a medida

provisória  se  submete  a  um  processo  legislativo  especial  caracterizado  pela

extraordinariedade de seus fundamentos.



Tabela 2 - Medidas provisórias editadas entre 11.09.2001 e 31.12.2006

Ano Editadas Média mensal Aprovadas Rejeitadas
Perdeu
eficácia Revogadas Prejudicadas

2001 20 5,00 18 2 - - -

2002 82 6,83 67 12 1 - 2

2003 58 4,83 57 - - - 1

2004 73 6,08 66 3 4 - -

2005 42 3,50 34 3 2 1 -

2006 67 5,58 60 4 3** - -

Fonte: Dados extraídos do Quadro de Medidas Provisórias posteriores à Emenda Constitucional nº 32,
disponível no site: www.planalto.gov.br/CCIVIL/MPV/Quadro/_Quadro%20Geral.htm - 831k 

*para efeito de cálculo da média mensal em 2001, consideramos o mês de setembro todo, embora a EC
nº 32 tenha sido promulgado no dia 11 daquele mês.

**  Entre as que perderam eficácia, inclui-se a  MP 394 que recebeu esse efeito por força de decisão do
STF em sede da Adin 3964, de 2007

A Tabela 2 continua mostrando a evolução na linha do tempo acerca das

medidas provisórias editadas por ano, só que agora dentro do novo contexto delineado pela

EC nº 32, onde não mais se admite o instituto da reedição e, em função do novo regime de

prazo imposto ao trâmite das MPs, torna-se possível conhecer o veredicto legislativo sobre

cada uma delas, sobretudo, no que tange à aprovação ou à rejeição.



Tabela 3 - Medidas Provisórias Rejeitadas, a partir da EC nº 32

MP nº Fase Casa Legislativa Data

10 Admissibilidade Câmara 20.02.02

15 Mérito Câmara 16.04.02

28 Mérito Câmara 17.04.02

33 Mérito Câmara 17.04.02

39 Mérito Câmara 05.11.02

42 Admissibilidade Senado 12.11.02

44 Admissibilidade Senado 12.11.02

45 Mérito Câmara 12.11.02

51 Mérito Câmara 12.11.02

52 Mérito Câmara 12.11.02

57 Mérito Câmara 12.11.02

71 Mérito Câmara 11.12.02

73 Mérito Câmara 11.12.02

75 Mérito Câmara 18.12.02

168 Admissibilidade Senado 05.05.04

171 Mérito Senado 19.05.04

192 Admissibilidade Câmara 19.05.04

195 Admissibilidade Senado 10.11.05

242 Admissibilidade Senado 20.07.05

245 Admissibilidade Câmara 21.06.05

246 Admissibilidade Câmara 21.06.05

293 Mérito Câmara 04.09.06

294 Mérito Câmara 04.09.06

320 Mérito Senado 13.12.06

377 Admissibilidade Senado 26.09.07

Fonte: Sistema de Informação Legislativa da Câmara dos Deputados – SILEG



A Tabela 3 se presta a nominar as medidas provisórias rejeitadas, cuja edição tenha ocorrida

já sob os ditames da EC nº 32, agregando informações sobre a que juízo incidiu a rejeição e

em quais das Casas legislativas isso ocorreu. Esses dados são salutares a uma avaliação

orientada para a vertente de controle legislativo sobre as medidas provisórias, na medida

em que apresenta elementos de análise que identifica não só a MP objeto da censura, mas

também em que aspecto e ambiente tal fato se materializou.



Tabela 4 - Números de Projetos de Lei e de MPs Apreciadas no Plenário da Câmara

(2002-2006)

Ano PL (aprov.) PL (rej.) MP (aprov.) MP (rej.)

2002 22 - 54 11

2003 71 - 53 -

2004 30 1 88 1

2005 34 36 2

2006 37 - 60 2

Total 194 1 291 16

Fonte: Câmara dos Deputados - Secretaria Geral da Mesa – Núcleo de Assessoramento Técnico - NATEC

A tabela 4 afere a atuação legislativa do Plenário da Câmara dos Deputados

concernente  aos  projetos  de  lei  e  as  medidas  provisórias  apreciados  em  números

consolidados por ano, compreendendo a série que vai de 2002 a 2006.

A virtude desses dados é mostrar a freqüência das medidas provisória na

pauta deliberativa da Câmara dos Deputados em face dos projetos de lei ordinária, visto que

as medidas provisórias só podem concorrer com matérias que possam ser objeto de lei

desse porte.

Convém esclarecer que foram quantificados os projetos de lei efetivamente

apreciados,  aí  considerando  a  proposição  e  seu  processado  como  uma  deliberação,

independente  de  haver  apensação  ou  não.  Isso  porque o  interesse  é  aferir  a  matéria

apreciada, cujo resultado final concorre para a existência de uma norma jurídica.



Tabela 5 Medidas Provisórias que Perderam Eficácia a partir da EC nº 32

MP nº Casa Legislativa Ato declaratório

38 Câmara DOU 11/10/02

196 Câmara DOU 18/11/04

204 Senado DOU 1º/12/04

233 Senado DOU 16/06/05

252 Câmara (revisora) DOU 17/10/05

258 Câmara (revisora) DOU 21/11/05

291 Câmara DOU 14/08/06

292 Câmara DOU 30/08/06

303 Câmara (revisora) DOU 1º/11/06

338 Senado Não há registro

Fonte: Sistema de Informação Legislativa da Câmara dos Deputados – SILEG

A Tabela 5 informa as MPs que perderam eficácia por decurso de prazo após

transcorrer  o  seu  período  de  vigência,  na  forma  estabelecida  pelos  novos  parâmetros

provenientes da   EC nº 32, sem que tenham concluído o seu processo apreciativo. No mais,

informa a Casa legislativa onde se deu o exaurimento do referido prazo.

Com relação à MP 338 não foi localizado o ato declaratório, comunicando a

sua perda de eficácia, apesar de seu prazo ter expirado em 1º de junho de 2007, tendo em

vista  que a  MP foi  publicada em 28.12.2006.  Investigando as  razões  desse fato  ficou

constatado que a MP em questão foi apreciada pela Câmara dos Deputados na Sessão do

dia 28.02.07 e encaminha ao Senado Federal na mesma data, ocorre que no âmbito do

Senado  Federal,  na  Sessão  do  dia  29.05.07,  alguns  integrantes  daquela  Casa  revisora

entenderam por bem adotar um procedimento alheio a qualquer regra constitucional ou

regimental, qual seja o de transformar a MP em um projeto de lei e, assim encerrar o seu

trâmite, enviando-a ao arquivo sem o cumprimento do rito procedimental devido. 

Ora,  não há hipótese para que uma MP perca a eficácia,  senão pela sua

rejeição ou pelo  exaurimento do seu prazo de vigência,  o  que não ocorreu até aquele

momento com a indigitada MP. De outro modo, a forma prescrita para a publicização da



perda de eficácia de uma medida provisória encontra-se disciplinada pelo parágrafo único

do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002-CN, que requer uma publicação no DOU de ato

declaratório  formalizando  o  encerramento  do  prazo  de  vigência  da MP,  o  que não se

cumpriu. 



Tabela 6 -Projetos de Lei aprovados conclusivamente nas Comissões de 2002 a 2006

Ano PL

2002 83

2003 59

2004 70

2005 122

2006 96

Total 430

Fonte: Câmara dos Deputados - PROLEGIS – Grupo Gestor do Programa de Informatização da Atividade
Legislativa 

A Tabela   6  informa os  projetos  de  lei  apreciados  conclusivamente  nas

comissões nos anos de 2002 a 2006. O mérito desses dados é questionar a aplicabilidade do

art. 9º da Resolução nº 1, de 2002-CN que força uma interpretação do que seja deliberação

legislativa em face da exigência preconizada pelo § 6º do art.  62 da Constituição, que

impõe o rigor do sobrestamento de pauta a todas as demais deliberações legislativas da

Casa em que se encontre a medida provisória não apreciada em até quarenta e cinco dias

contados de sua publicação. A peculiaridade da norma resolutiva consiste no entendimento

de que deliberação legislativa é aquela realizada pelo Plenário da Casa e não as realizadas

perante as Comissões temáticas.



Tabela 7 - Projetos de Decretos Legislativos apresentados para disciplinar relações

jurídicas de MP a partir da EC nº 32

MP nº Situação PDC Origem Situação

38 Perda de eficácia 2.234/2002 Câmara Arquivado

45 Rejeitada 2.659/2002 Câmara Arquivado

82 Vetada 545/2003 Senado Arquivado 

196 Perda de eficácia PDN 12/2004 Câmara DLN 14/2004

242 Rejeitada 1824-25/2005 Câmara Arquivado

245 Rejeitada 1834/2005 Câmara Arquivado

246 Rejeitada 1831/2005 Câmara Arquivado

320 Rejeitada 8/2007 Senado Arquivado

Fonte: Sistema de Informação Legislativa da Câmara dos Deputados– SILEG

A tabela 7  se presta a identificar as medidas provisórias rejeitadas ou que

perderam a eficácia ou, ainda, vetadas, sob o regime da EC nº 32, e que foram objeto de

Projetos de Decretos Legislativo com vistas a disciplinar as relações jurídicas estabelecidas

no decorrer da sua vigência. Informa, também, a Casa de origem e a situação final de cada

uma dessas proposições.



Tabela 8 - Projetos de Decretos Legislativos apresentados antes da EC nº 32

MP nº Situação PDC Origem Situação 

45/89 Lei 7.770/89 67/89 Câmara Arquivado

55/89 Lei 7.772/89 83/89 Comissão Mista Arquivado 

91/89 Rejeitada 173/90 Comissão Mista Arquivado

172-174-180/90 Perda de eficácia 223/90 Câmara Arquivado

296/91 Rejeitada 71/91 Comissão Mista Transf. DL 166/91

434/94 Lei 8.880/94 413/94 Câmara Transf. DL 17/94

381/93 Lei 8.870/94 420/94 Câmara Transf. DL 27/94

29/89 Lei 7.739/89 89 Senado Transf. DL 33/94

1.523/96 Lei 9.528/97 380/97 Câmara Arquivado

1.238/95 Lei 10.171/01 699/98 Câmara Arquivado

2.079-77 Rejeitada 839/01 Câmara/CMO Arquivado

Fonte: Sistema de Informação Legislativa da Câmara dos Deputados– SILEG

A Tabela  8  segue  a  sistemática  da  Tabela  7  só  que  reflete  a  realidade

experimentada pelo regime originário de 1988.



4. ANÁLISE DOS DADOS

Os dados tabulados permitem tecer algumas considerações acerca da atuação

legislativa, sobretudo da Câmara dos Deputados, tendo em perspectiva a noção de controle

institucional sobre a edição de medidas provisórias. Dessa forma, o passo seguinte consiste

em analisar e interpretar os dados expostos, dentro da ordem em que se apresentam, no

sentido de subsidiar algumas considerações finais que deverão constar do presente estudo.

A Tabela 1 espelha uma realidade inconteste, sobretudo, a partir de 1994,

quando  se  verifica  que  o  número  de  medidas  provisórias,  incluindo  as  reedições,  já

superavam o número de leis ordinárias aprovadas, como já salientava AMARAL JÚNIOR

p. 204.

Isso demonstra o desvirtuamento do verdadeiro sentido de utilização desse

instrumento,  como excepcional,  visto  que  os  dados  realçam uma  tendência  em  que  a

exceção  avança  sobre  a  regra,  rumo  ao  fenômeno  que  poderíamos  denominar  de

governamentalização da legislação.

Considerando o número total de medidas originariamente editadas ao longo

de todo o período abrangido pelo regime originário de 1988, chega-se a um total de 619

edições para um período de 155 (cento e cinqüenta e cinco) meses, que vai de outubro de

1988 a agosto de 2001. Calculando-se por mês alcança-se uma média mensal  de 3,99.

Considerando as reedições, que na verdade configura nova medida provisória, tem-se que

esses números se agigantam, dado que só as reedições verificadas no período perfazem um

total 5.490, chegando a uma média de mais de 35 por mês.

Isso reforça os argumentos dos defensores de uma reformulação das regras

constitucionais no sentido de estreitar a potestade presidencial no que tange ao poder de

legislar por medidas provisórias. Foram razões dessa natureza que conduziu o Congresso a

uma reação gradativa até chegar aos termos da Emenda Constitucional nº 32, de 2001,

objetivando, com isso, coibir os excessos perpetrados sobre edição de medidas provisórias

e, assim, revigorar a função legislativa do Congresso Nacional.



Neste sentido a Tabela 2 já capta os resultados obtidos pela prática verificada

ao longo da vigência das regras estatuídas pela Emenda 32, que podem ser confrontados

com os obtidos sob o regime anterior.

Considerando que na situação atual não há que se falar mais em reedição,

resta para análise comparativa os dados sobre as edições realizadas. Dentro do período

pesquisado chegou-se a um total de 342 edições para  um intervalo de 65 (sessenta e cinco)

meses que vai de setembro de 2001 a dezembro de 2006. Calculando-se a média mensal

chega-se ao número de 5,26 que, cotejado com a média de edições originárias no regime

anterior, representa uma elevação da ordem de 32%, ou seja: subiu de 3,99 para 5,26.

Isso denuncia que as alterações assentadas no art. 62 da Constituição, por

meio da EC nº 32, não correspondeu às expectativas  geradas, de modo que as providências

implementadas  não se  mostraram suficientes  para  coibir  o  uso  desregrado de medidas

provisórias  como forma de  legislar.  Talvez  falte  uma  atuação  mais  incisiva  do  Poder

Legislativo no uso dos seus mecanismos de controle, que poderá ser visualizado pelos

dados que mostram as ocorrências desse atuar mediante juízo de censura a determinadas

medidas provisórias que não preencham os requisitos exigidos.

Para isso serve a Tabela 3 que assinala as medidas provisórias que foram

objeto de repulsa e especifica a fase e a Casa Legislativa dessa ocorrência no decorrer da

vigência da EC nº 32, de 2002 até 12.12.2007.

Nesse  período,  os  dados  compulsados  dão  conta  de  que  393  medidas

provisórias foram apreciadas pelo Congresso Nacional, das quais 349 foram aprovadas, 25

foram  rejeitadas,  4  foram  revogadas,  11  perderam  eficácia  e  5  foram  consideradas

prejudicadas.

Assim, apenas 25 foram rejeitadas pelo Congresso Nacional em um universo

de 393, o que, em termos percentuais representa 6,36% do total.

Dessas 25 rejeitadas, 10 foram inadmitidas por carência de pressupostos de

admissibilidade e 15 por implicações de mérito. Das inadmitidas, 4 foram por deliberação

da Câmara dos Deputados e 6 por deliberação do Senado Federal. Das rejeições no mérito,

13 foram por deliberação da Câmara dos Deputados e 2 por deliberação do Senado Federal.



De  ver-se,  pois,  que  o  controle  incidente  sobre  os  pressupostos  de

admissibilidade tem se mostrado muito reduzido, dado que apenas 10 MPs foram contidas

nessa fase, o que representa algo em torno de 2,5% do total escrutinado. Desses 2,5%, um

ponto percentual foi por atuação da Câmara dos Deputados e um ponto e meio por ação do

Senado Federal, o que mostra uma pequena diferença em favor da atuação do Senado, nesse

aspecto. 

Já na rejeição em função do mérito, das 15 ocorrências consignadas, 13 se

deram no ambiente da Câmara dos Deputados e apenas 2 no do Senado Federal. 

Os  dados  da  Tabela  4  contemplam  um  quadro  que  reflete  o  grau  de

participação das medidas provisórias no conjunto das deliberações do Plenário da Câmara

dos Deputados, entre 2002 e 2006, em matérias veiculadas por lei ordinária, pois é única

categoria  normativa  que  também  pode  ser  objeto  de  disciplina  por  meio  de  medidas

provisórias.

Conforme pode ser  verificado,  em 2002, o número de apreciações sobre

essas espécies normativas chegou a 88, sendo 22 PLs e 66 MPs. Os PLs apreciados foram

todos  aprovados.  Quanto  às  MPs  54  foram  aprovadas  e 12  rejeitadas.  Em  termos

percentuais, do conjunto examinado os PLs representaram cerca de 25% e as MPs 75% do

total.

Em 2003 chegou-se ao número de 124 apreciações entre PLs e MPs, sendo

71 PLs e 53 MPs. Nesse ano não houve registro de rejeição nesse segmento. Além do mais,

esse foi o único ano da série em que o número de projetos superou o número de medidas

provisórias. Talvez isso se explique pelo contexto político caracterizado pelo início de um

novo governo eleito sob o signo de mudanças.

O  ano de 2004 retoma a tendência de profusão das medidas provisória, haja

vista que das 120 deliberações constatadas, apenas 31 foram sobre PLs e as demais 89

foram sobre MPs, havendo uma rejeição para cada espécie normativa em comento. Em

termos percentuais,  25,8% de PLs contra 74,2% de MPs. Veja que essa performance é

praticamente a mesma verificada em 2002.

Em 2005, o fenômeno das medidas provisórias recua da seara legislativa,

atingindo a menor freqüência em números absolutos, contudo, ainda suplanta o número de



PLs, sendo 34 deste último contra 38 de medidas provisórias. Das MPs 36 foram aprovadas

e 2 rejeitadas. Em busca de uma explicação para esse fato foi detectado um fator político

que parece ter  sido decisivo para que isso ocorresse.  Trata-se da eleição do Deputado

Severino Cavalcanti para a Presidência da Câmara dos Deputados nesse ano, contrariando a

orientação da base de sustentação política do Governo.

A sua  curta  passagem  pela  Presidência  da  Câmara  –  de  15.02.2005  a

21.09.2007  -  dado  que  renunciou  ao  mandato  de  Deputado  e  por  conseqüência  o  de

Presidente  da  Câmara,  deixou  uma  estatística  sobre  medidas  provisórias  que  merece

destaque no conjunto de dados sistematizados para este trabalho. Decompondo os dados

por gestão na Presidência da Câmara foi  possível  fragmentá-los de modo a perceber o

comportamento legislativo frente às medidas provisórias, nas duas gestões levadas a efeito

no ano de 2005.

Assim das 38 MPs apreciadas naquele ano, 27 foram sob a Presidência do

Deputado  Severino  Cavalcanti,  dessas  25  foram aprovadas  e  2  rejeitadas.  No  mesmo

período foram apreciados e aprovados 27 PLs. A partir da renúncia do Deputado Severino

Cavalcanti, sucedeu-lhe na Presidência o Deputado Aldo Rebelo, alinhado com a orientação

governamental, cujo mandato iniciou em 21.09.2005. Durante a seu período de gestão no

ano  em  comento  ficou  nítida  a  mudança  na  orientação legislativa  sobre  as  medidas

provisórias, tendo em vista  que das 18 deliberações ocorridas em matéria de lei ordinária

sob a sua presidência naquele ano, 11 foram de MPs e apenas 7 de PLs, sendo todas

aprovadas.

O que fica é o indício de que o ânimo presidencial  para editar  medidas

provisórias alterna de acordo com as variáveis políticas circunstancialmente presentes.

O ano de 2006, recoloca as MPs no topo da agenda legislativa, visto que das

99 deliberações em matéria de lei ordinária naquele ano, 62 foram de MPs e 37 de PLs o

que em termo relativos 62,6% são de MPs contra 37,4% de PLs.

Em números  consolidados  na série  estudada  resulta  195  PLs  apreciados

contra 307 MPs. Em termos percentuais isso representa 38.84% de PLs contra 61,16% de

MPs.



A Tabela 5 informa as medidas provisórias que decaíram da sua eficácia a

partir de EC nº 32 e a Casa legislativa em que esse evento ocorreu.

Conforme evidencia, apenas 10 MPs foram atingidas por esse fenômeno.

A Tabela 6 traduz a participação das Comissões na aprovação de projetos lei

na  Câmara do Deputados, em se tratando de projetos sujeito à apreciação conclusiva. Esses

dados vêm ao encontro de uma indagação gerada do confronto de dispositivo da Resolução

nº 1, de 2002-CN, com o comando constitucional correspondente, surgida no decorrer do

presente estudo. Trata-se, especificamente, do art. 9º da mencionada Resolução vis-à-vis ao

§ 6º do art. 62 da Constituição. Pela dicção do dispositivo constitucional parece claro que a

vontade do legislador é de determinar um sobrestamento irrestrito, conforme se depreende

da transcrição a seguir: 

“§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias
contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subseqüentemente,
em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se
ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que
estiver tramitando.” (grifo nosso).

O art.  9º da Resolução supramencionada,  na tentativa de regulamentar o

dispositivo constitucional,  força uma interpretação do que seja “deliberação legislativa”

reduzindo-a  à  instância  de  Plenário,  conquanto  se  sabe  que  a  Constituição  delega  às

comissões poderes para apreciarem projetos de lei, em caráter conclusivo, ou seja, não há

uma exclusividade do Plenário em deliberações legislativa pelo que fica claro com os dados

estampados na Tabela 6.

Assim, é de bom alvitre reproduzir o inteiro teor do art. 9º em questão:

“Art. 9º Se a medida provisória não for apreciada em até 45 (quarenta e cinco
dias)  contados  de  sua  publicação  no  Diário  Oficial  da  União,  entrará  em
regime de urgência, subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso
Nacional,  ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais
deliberações legislativas do Plenário da Casa em que estiver tramitando.” (grifo
nosso)

Como refluxo, a ênfase dada ao vocábulo “Plenário” reduz o alcance da

norma  constitucional  de  modo  a  permitir  que  as  matérias  que  tramitam  com  poder

conclusivo das comissões não sejam afetadas pela regra do sobrestamento, por força de

uma  interpretação  extensiva,  o  que  contraria  os  princípios  da  boa  hermenêutica  que



recomenda uma interpretação restritiva para os casos de aplicação de regra de exceção,

como é caso das medidas provisórias.

A Tabela  7  ostenta  dados  que  remetem  a  uma  competência  legislativa

respaldada pelos §§ 3º e 11 do art. 62 da Constituição, conforme transcritos abaixo:

“§ 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão
eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta
dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o
Congresso Nacional disciplinar, por  decreto legislativo, as relações jurídicas
delas decorrentes.” (grifo nosso).

“§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias
após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas
constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-
ão por ela regidas.” (grifo nosso).

A esses dispositivos agregue-se o inciso II do § 4º do art. 5º da Resolução nº

1, de 2002-CN, que também condiciona à apresentação de projeto de decreto legislativo,

disciplinando  as  relações  jurídicas  decorrentes  da  vigência  dos  textos  suprimidos  ou

alterados, quando resolver por qualquer alteração de seu texto original.

Assim, esses dispositivos sintetizam a regra do decreto legislativo destinado

a regular as relações jurídicas constituídas sob a vigência de medida provisória rejeitada ou

que  tenha  decaído  de  sua  eficácia  por  decurso  de  prazo  ou,  ainda,  que  tenha  sofrido

alteração de texto.

Pelo que se depreende dos dados apresentados essa prerrogativa legislativa

não tem sido efetivada no plano material, desde a aprovação da EC nº 32, de 2001 foram

apresentados apenas oito  Projetos de Decretos Legislativos com esse fim e apenas um

desses logrou aprovação, restando todos os demais arquivados.

A Tabela 8, à semelhança da Tabela 7, cuida de informar acerca dos projetos

de Decretos Legislativos apresentados com o intuito de disciplinar as relações jurídicas

decorrentes  de  efeito  de  medidas  provisórias  incorridas  em perda  de  eficácia,  só  que

circunscritas ao regime originário de 1988, ou seja, antes da EC nº 32. Naquela quadra há

registro de 11 projetos apresentados, sendo 4 deles aprovados e os 7 restantes encontram-se

arquivados.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

a) Retomada de pontos

Após esse percurso importa tecer algumas considerações finais a título de

conclusão. As mesmas serão alinhavadas em conformidade com a matéria versada a teor

dos tópicos expostos, segundo a ordem topológica em que se apresentam.

Vimos que, envolto ao espírito democrático, a Constituição promulgada em

1988 ao abolir o instituto do decreto-lei do nosso sistema legislativo demonstrou a grande

preocupação do constituinte em fortalecer o Legislativo como órgão de soberania popular.

Contudo, não pôde ignorar a forte inclinação em favor de uma crescente intervenção do

Executivo no campo normativo. Assim, no lugar do estigmatizado decreto-lei, moldou um

instituto apto à criação de normas com status de lei.

Nascia  assim,  a  propalada  medida  provisória  para  uso  específico  do

Presidente da República, em circunstâncias excepcionais, sujeita a condição resolutiva do

Congresso  Nacional  a  quem deve submissão imediata.  Na qualidade de ato normativo

peculiar,  a  medida  provisória  requer,  para  sua  justificação,  a  comprovação  fática  dos

pressupostos representados pelo binômio relevância e urgência de forma cumulativa.

Sinteticamente, podemos definir a medida provisória como um instrumento

normativo,  com  força  de  lei,  fundado  em  pressupostos  de  urgência  e  relevância,

caracterizado pela temporalidade e precariedade de seus efeitos, circunspecto ao seu prazo

de vigência,  ad referendum do Congresso Nacional,  cuja  iniciativa  é  exclusividade do

Presidente da República,  que decorre diretamente da Constituição, como uma exceção ao

princípio de separação dos poderes.

Na  dimensão  histórica,  verifica-se  que  o  uso  de  algo  semelhante  já

freqüentava a prática legislativa brasileira sob a forma de decretos-leis, à semelhança do

que já ocorria na experiência italiana, que, segundo a doutrina, serviu de paradigma para a

introdução dessa espécie normativa no ordenamento jurídico brasileiro.



Quanto  à  essencialidade  de  um controle  sobre  o  uso  dessa  prerrogativa

presidencial  viu-se  uníssona  a  posição  de  segmentos políticos  jurídicos  e  acadêmicos

favorável à atuação de um sistema de controle neutralizador de possíveis excessos, que

extrapole os limites da razoabilidade. 

Apesar da unanimidade quanto à importância do controle, no decorrer das

investigações  foi  possível  detectar  posicionamentos que apregoam controles  de tipos e

magnitudes diversos. Relativamente aos tipos, bifurcam-se em parlamentar ou jurisdicional,

de acordo com órgão que o exerce. A respeito do controle parlamentar a doutrina é pacífica,

porém no tocante ao controle jurisdicional há uma corrente minoritária que exclui  essa

possibilidade. 

O controle parlamentar ou político é aquele exercido pelo Poder Legislativo

por meio da ação dos membros do Congresso Nacional no transcorrer do trâmite legislativo

por  que  passa  a  medida  provisória,  que  abrange  o  exame  dos  pressupostos  de

admissibilidade, de constitucionalidade e do mérito da matéria.

Este tipo de controle,  pelo  que vimos,  assume,  formalmente,  um caráter

obrigatório e necessário para a efetivação do ato provisório no mundo jurídico, por força da

preservação do princípio da separação dos poderes em que a função de legislar é precípua

do Parlamento. Não é por outra razão que  a Constituição determina  a submissão imediata

da medida ao Congresso Nacional, a quem cabe em análise julgar a conveniência da norma.

Quanto  aos  efeitos  e  ao  alcance  do  controle  parlamentar  sobre  a

admissibilidade da medida provisória, a maioria das fontes consultadas perfilha em defesa

de uma amplitude tal que afasta o reexame jurisdicional, porém, há quem defenda que o

juízo de admissibilidade em medida provisória externado pelo Congresso Nacional  não

suprime  eventual  recorrência  ao  controle  jurisdicional,  sobre  esse  mesmo  aspecto,  já

escrutinado pelo órgão legislativo correspondente.

Vimos também que o controle jurisdicional pode ser compreendido como

aquele realizado perante os órgãos do Poder Judiciário, mediante provocação por parte de

qualquer cidadão. Por isso se caracteriza pela eventualidade, a depender de impulso. 

Com relação  aos  pressupostos  de  relevância  e  urgência,  ficou  patente  a

controvérsia que os circunda, embora se reconheça o esforço empreendido para orientar a



apreciação  desses  conceitos,  sendo  sugerida  a  técnica  de  ponderação  em  cada  caso

concreto, de acordo com o suporte fático de cada situação em análise, tendo sempre em

perspectiva o caráter excepcional de que se reveste, portanto, guiado por uma interpretação

restritiva,  de  modo  que,  embora  constituam  conceitos  fluidos,  não  estão  jungidos  a

interpretação exclusivamente política.

Sob o ângulo do controle legislativo, identifica-se um sistema escalonado em

fases, consistente nas fases de admissibilidade, constitucionalidade e mérito da matéria,

respectivamente,  apesar  da Resolução nº  1,  2002-CN, que dispõe sobre  o processo de

apreciação das medidas provisórias no momento corrente, torne confusa a aplicabilidade

dessa sistemática, dado o formato de parecer único, onde o aspecto de admissibilidade fica

conglobado com a constitucionalidade em seu conjunto, o que a nosso sentir, não coaduna

com a singularidade recomendada..

Vimos que a fase da admissibilidade encerra o flanco mais sutil do controle,

exatamente  porque  toca o  exame dos  pressupostos  de relevância  e  urgência,  os  quais

fundamentam a competência para o exercício do poder de legislar extraordinariamente. Daí

decorre o alto grau de responsabilidade que converge para o Parlamento,  a quem cabe

calibrar o exercício da potestade legislativa outorgada pela Constituição ao Presidente da

República.

Nesse aspecto, ficou nítida a percepção de fragilidade desse controle, devido

à baixa ocorrência de sua efetiva atuação dentro da série temporal estudada em relação ao

universo  quantitativo  de  medidas  provisórias  apresentadas  no  período,  que,  segundo  a

totalidade  dos  autores  consultados,  extrapolou  o  limite  do  bom  senso  e  do  razoável,

portanto, essa faceta do processo estar a merecer uma reação à altura que a necessidade

reclama,  sob  pena  de  amesquinhamento  do  Poder  Legislativo  e,  por  vias  reflexas,  a

soberania popular, de que o parlamento, no regime democrático, é o maior depositário.

A promulgação da EC nº 32, de 2001, pelo que se constatou, gerou uma

expectativa alvissareira entre a maioria dos autores consultados, destacadamente, no tocante

aos  mecanismos  de  controle,  dado  que  todo  o  debate  na  fase  propositiva  da  referida

Emenda girou em torno da convicção de impor restrições à ação do Poder Executivo no

exercício da prerrogativa de adotar medidas provisórias e, ao mesmo tempo, de dotar o



Poder Legislativo de instrumentos institucionais mais propícios ao controle, entre os quais

enfatizamos a consignação categórica de uma Comissão Mista para atuar nesse segmento,

cuja tarefa primordial é a emissão de um parecer sobre o atendimento dos pressupostos

constitucionais. 

Entretanto,  o  levantamento  feito  sobre  a  atuação  dessa  Comissão  Mista

evidencia a completa inoperância desse colegiado, dado que, ao longo de todo esse período

de vigência da Emenda 32, apenas três Comissões foram instaladas, mas nenhuma delas

conseguiu formalizar parecer, a saber: MPs nºs 6/2001, 182/2004 e 232/2004.

Na prática,  o que se verifica é a invariável sistemática de designação de

relatores  em  Plenário  aos  quais  são  carreadas  prerrogativas  manifestamente

antidemocráticas, cujo poder transcende ao da própria Comissão, uma vez que o relator

assume o senhorio  da matéria em que,  às vezes, coloca todo o Plenário refém da sua

vontade unilateral. 

Assim, em face do novo regramento constitucional advindo da EC nº 32,

tem-se  que  essa  conduta  caracteriza  uma  falha  procedimental  que  implica  vício  de

inconstitucionalidade  formal,  pois  contraria  o  espírito  da  norma que  impôs  uma nova

mecânica de apreciação das medidas provisórias,  baseada no exame prévio perante um

colegiado expressamente mencionado, como providência necessária para o prosseguimento

do trâmite em cada uma das Casas do Congresso Nacional.  Contrário senso,  não faria

sentido o empenho para a alteração constitucional, pois, para ficar como estava não haveria

necessidade de mobilização de todo um poder constituído para apregoar tal mudança.

Levada à alçada do STF, em sede da Ação Direta da Inconstitucionalidade nº

3.289-5-DF, a questão foi atenuada no sentido de relegar o papel dessa Comissão a um

plano secundário, de modo que a alegação de suposta violação ao § 9º do art. 62, segundo o

Relator - Ministro Gilmar Mendes - configuraria mera falha procedimental insuficiente para

caracterizar  uma  inconstitucionalidade.  Em  linha  oposta  transita  os  desafiadores

argumentos do Ministro Celso de Melo que, em outra ocasião, na condição de Relator da

ADIN nº 2.213-0-DF, reiterou entendimento no seguinte teor:

“uma Constituição escrita  não configura mera peça jurídica subalterna,  que
passa sujeitar-se à vontade discricionária e irresponsável dos governantes, nem
representa  simples  estrutura  formal  de  normatividade,  nem  pode  ser



interpretada como um irrelevante acidente histórico na vida dos povos e das
Nações.” (ADI nº 2.213-0-DF, D.J. 23.04.2004)

Em outra  frente,  no  tocante  ao  exame dos  pressupostos  de relevância  e

urgência a posição  do STF, também, é considerada muito retraída, a pretexto de tratar-se de

variante política, alheia à inspeção judicial. É uma postura criticável, tendo em vista que a

Constituição é categórica em assegurar o direito de apreciação por parte do Judiciário de

qualquer ato estatal hábil a produzir efeitos jurídicos, lesando ou ameaçando direitos. 

Das  mudanças  incrementadas  pela  EC  nº  32,  destacamos  aquelas

relacionadas ao processo legislativo, regulamentado por meio da Resolução nº 1, de 2002-

CN, onde detectamos pontos controversos em relação ao texto constitucional. O primeiro

deles reside na regra do art. 5º, combinado com o § 1º do art. 6º, que estipula prazo de 14

(catorze) dias para que a Comissão conclua os seus trabalhos, mediante parecer único. 

Com relação ao  prazo,  a polêmica emerge da confrontação com o  texto

constitucional (§ 6º do art. 62), que só força a entrada na pauta do Plenário de cada uma das

Casas após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias da sua publicação, pelo que se infere,

somente a partir daí estaria a aludida Comissão esvaziada de suas prerrogativas. O que,

aliás, já adiantara o então Ministro Nelson Jobim, em sede do Mandado de Segurança nº

24.149-7-DF.

De outro  modo,  o  art.  16 da Resolução nº  1,  de 2002-CN recomenda a

adaptação dos Regimentos Internos da CD e do SF ao trâmite das medidas provisórias. Pelo

que se percebe o RICD já dispõe de regra explícita orientada para a exigência dos pareceres

das Comissões, via de regra, como condição para que a matéria figure na Ordem do Dia. (§

3º do art. 86 do RICD). A exceção possível o mesmo Regimento indica, qual seja: quando a

matéria encontre-se em regime de urgência (§§ 1º e 2º do art. 157 do RICD). Ora, o regime

de urgência para a tramitação das MPs, pelo que consta da Constituição e da Resolução nº

1, de 2002-CN, ocorre somente após transcorridos os quarenta e cinco dias do seu trâmite.

Assim, passado esse prazo, é compreensível que se faculte à Câmara dos

Deputados  atuar  em  concorrência  com  a  Comissão.  Porém,  isso  não  pode  constituir

impeditivo para que a Comissão não possa mais atuar, enquanto encontre a MP pendente de

parecer de Plenário.



O formato de parecer único, por sua vez, certamente concorre para a redução

do alcance do § 5º do art. 62 da Constituição que proclama a necessidade indelével de um

juízo prévio sobre o atendimento dos pressupostos constitucionais com o nítido propósito

de marcar a distinção desse aspecto, de forma autônoma, em relação aos demais elementos

de  análise  perante  a  Comissão  Mista,  que,  por  sinal,  já  era  consagrado  no  art.  5º  da

Resolução nº 1, de 1989-CN.

Outro alerta a mencionar situa no art. 9º da Resolução nº 1, de 2002-CN, que

ignora o poder conclusivo das comissões ao restringir a noção de deliberação legislativa ao

âmbito do Pleno, para fins de sobrestamento de pauta a que alude o § 6º do art. 62 da

Constituição.

b) Finalizando

O estudo que ora se ultima permite afirmar que o fenômeno das medidas

provisórias,  embora  encontre   respaldo  doutrinário, com espécie  normativa  de  caráter

excepcional, continua  a freqüentar o topo das preocupações externadas pelas comunidades

acadêmica, jurídica e política,  dado que,  à luz das evidências,  ficou constatado que as

expectativas  alimentadas  em  torno  da  Emenda  Constitucional  nº  32,  de  2001,  não  se

concretizaram,  notadamente  no  que  tange  à  atuação  dos  mecanismos  de  controle

concebidos.

Entre as causas dessa conseqüência, aponta-se a falta de empenho para o

cumprimento  das  normas  existentes,  na  medida  em  que foram  identificadas  várias

incongruências entre as normas da Resolução nº 1, de 2002-CN e o texto constitucional

correspondente,  de  modo a  favorecer  o  abuso do  Poder  Executivo  no  exercício  dessa

competência excepcional. 

Isso sugere um prospecto de mudança relacionada à postura por parte do

Parlamento no sentido de dar maior efetividade ao sistema de controle reclamado. Neste

ponto, julgamos oportuno mencionar a necessidade de compatibilizar a prática e as normas



internas aos preceitos constitucionais, prestigiando o papel da Comissão Mista a que se

refere o § 9º do art. 62 da Constituição, para que se viabilize a emissão de um juízo prévio

de admissibilidade, como preliminar incontinenti, conforme preconiza o § 5º do mesmo art.

62.

Militam em favor desse entendimento as inúmeras Propostas de Emenda á

Constituição - PECs em trâmite na Câmara dos Deputados (PEC 511/2006 e mais 25 outras

apensadas), todas com o escopo de rever a disciplina atual no sentido de restringir  o uso do

instituto ou, até mesmo, eliminá-lo do cenário legislativo brasileiro. 

Porém,  a  nosso  juízo,  a  questão  maior  não  passa,  necessariamente,  pelo

plano normativo, mas sim pela disposição política para enfrentar o problema. Nesse sentido

são  fortes  os  indícios  de confirmação  da  hipótese  inicialmente  conjecturada de  que  a

presença  excessiva  da  variável  política  tenha  o  condão  de  viciar  atuação  do  controle

legislativo a ponto de macular a instituição Congresso Nacional como expressão suprema

da soberania popular. 

Essas inferências decorrem  de algumas constatações extraídas dos dados

analisadas, notadamente os constantes da tabela 4, referente ao ano de 2005, objeto de

análise à altura das fls. 85 e 86 da presente monografia. Estamos a referir ao fato de que

naquele ano  tivemos a oportunidade de averiguar o desempenho legislativo, relacionados à

apreciação  de  matérias  disciplinadas  por  leis  ordinárias,  no  âmbito  da  Câmara   dos

Deputados, compreendido em duas gestões frente á presidência da Câmara, em face da

renúncia  do  Deputado   Severino  Cavalcanti  e  conseqüente  eleição  do  Deputado  Aldo

Rebelo para ocupar o posto no transcorrer do mesmo ano.

A curiosidade aí a destacar reside na relação direta entre a nítida recuada  da

medida provisória do cenário  legislativo  e  a coloração política  de cada Presidente  em

questão,  visto  que um foi  eleito  contra a orientação do governo  e o outro  nasceu das

articulações políticas coordenadas pelo governo.

Os dados da tabela 3  também corroboram  essa assertiva,  pois,  não só

demonstram o baixo grau de controle no transcorrer da apreciação das medidas provisórias,

mas  também  revela  uma  circunstância  convergente  para  essa  conclusão,  visto  que  a

disposição numérica das medidas rejeitadas tendem para uma concentração em intervalos



seqüenciais ou próximos disso, o que indica a presença de influências políticas conjunturais

e episódicas.

Sob outro enfoque é de se notar a vinculação direta das medidas provisória

aos propósitos políticos de um determinado governo, na medida em que se constata que os

atuais defensores intransigentes das medidas provisórias de hoje, foram ferrenhos críticos

dessa prática em  governos antanhos. 

Essa incoerência pode ser realçada com os incidentes sofridos pela Medida

Provisórias nº 207, de  2004, objeto das ADIns 3.289-5 e 3.290-9, deflagradas pelo então

Partido da Frente Liberal – PFL e  pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB,

guerreando contra a possibilidade de equiparação do cargo de Presidente do Banco Central

ao de Ministro de Estado por meio de medida provisória. Ironicamente, a mesma situação

ocorreu com o governo em que  esses insurgentes davam sustentação em épocas passadas.

Trata-se da equiparação do cargo de Advogado-Geral  da União com o de Ministro  de

Estado por meio de uma reedição de medida provisória (MP nº 2.049-22, de 2000). 

No mais,  ressente-se da falta  de critérios  para aferição  dos conceitos de

relevância e urgência na dimensão requerida pelo caput do art. 62 da Constituição, assim

como do desinteresse do Legislativo em atuar na regulamentação das relações jurídicas

oriundas de medidas provisórias ou parte delas, que tenham de qualquer modo incorrido em

perda de eficácia.
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