
http://bd.camara.gov.br


 

CÂMARA DOS DEPUTADOS

CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Flávio Gomes de Mesquita

CRÉDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINÁRIOS

 ABERTOS POR MEDIDA PROVISÓRIA: 

UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA 

Brasília

2007

 



Flávio Gomes de Mesquita

CRÉDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINÁRIOS

 ABERTOS POR MEDIDA PROVISÓRIA: 

UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA 

Monografia apresentada para aprovação no Curso de 

Especialização em Orçamento Público

Orientador: José Levi Mello do Amaral Júnior

Brasília

2007



Autorização

Autorizo a divulgação do texto completo no sítio da Câmara dos 
Deputados e a reprodução total ou parcial, exclusivamente, para fins 
acadêmicos e científicos.

Assinatura:_________________________________

Data ____/____/_______

Mesquita, Flávio Gomes de. 
       Créditos adicionais extraordinários abertos por medida provisória 
[manuscrito] : uma análise exploratória / Flávio Gomes de Mesquita. -- 
2007.
  80 f.

       Orientador: José Levi Mello do Amaral Júnior
       Impresso por computador.
       Monografia (especialização) – Centro de Formação, Treinamento e 
Aperfeiçoamento, da Câmara dos Deputados, Curso de especialização em 
Orçamento Público.

       1. Crédito adicional, Brasil. 2. Orçamento público, Brasil. I. Título.

                                                                            CDU  336.121.65(81)



CRÉDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS POR MEDIDA 

PROVISÓRIA: UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA

Monografia – Curso de Especialização em Orçamento 

Público – 1º Semestre de 2007.

Aluno: Flávio Gomes de Mesquita

Banca Examinadora:

____________________________________________

Orientador: José Levi Mello do Amaral Júnior

____________________________________________

Professor Convidado: Edilberto Carlos Pontes Lima

Brasília, 13 de junho de 2007.



À minha querida esposa,  Valéria,  e  aos meus maravilhosos filhos,  

Priscyla e Arthur, pelo apoio incondicional.



“De tudo ficam três coisas:
A certeza de que estamos sempre começando...
A certeza de que precisamos continuar...
A  certeza  de  que  seremos  interrompidos  antes  de 
terminar...
Portanto, devemos:
Fazer da interrupção um caminho novo...
Da queda, um passo de dança...
Do medo, uma escada...
Do sonho, uma ponte...
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RESUMO

Constitui  este  trabalho  esforço  no  sentido  de  analisar  a  figura  do  crédito  adicional 
extraordinário  veiculado  por  medida  provisória.  A  abordagem  tem  como  foco  principal 
constatar  se  o  Poder  Executivo,  quando  edita  medida  provisória  objetivando  crédito 
extraordinário, vem observando os pressupostos necessários, como prescreve a Constituição 
Federal.  Para  tanto,  efetua-se  uma  análise  detida  desses  requisitos  constitucionais  e  da 
natureza jurídica de ambos os institutos, com atenção a alguns dos princípios constitucionais 
atinentes  ao  assunto,  notadamente  em  relação  ao  da  legalidade,  sem  perder  de  vista  as 
situações que reclamam a utilização de crédito extraordinário.  Também se apresenta uma 
rápida visão histórica da origem institucional do parlamento, a fim de se desvendar as razões 
para a sua criação.  Avaliam-se ainda as conseqüências do controle político e do controle 
jurisdicional  exercidos sobre  essa  prática  do Presidente  da  República  de expedir  medidas 
provisórias  para  abertura  de  crédito  extraordinário.  Para  alicerçar  a  pesquisa  buscou-se 
socorro  na  exegese  da  Carta  Constitucional  vigente,  bem  como  na  doutrina  e  na 
jurisprudência específicas.
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INTRODUÇÃO

A presente  monografia  tem por  objetivo  examinar  o  instituto  do  crédito 

adicional extraordinário provido por medida provisória editada pelo Presidente da República.

O assunto ganha relevo na medida  em que se  percebe que  o Congresso 

Nacional  não tem tempo hábil  para apreciar  a medida provisória  a ponto de evitar  o uso 

antecipado  por  parte  do  Poder  Executivo  dos  recursos  do  crédito  extraordinário,  dada  a 

eficácia imediata da MP.

De fato, temos visto nas duas últimas décadas um excesso na utilização da 

competência  de  editar  medidas  provisórias  pelo  Executivo,  apropriando-se  de  forma 

preponderante  da  função  legislativa,  não  se  restringindo  àquelas  que  tratam  de  crédito 

extraordinário, mas também em relação a diversos outros temas.

Quanto  ao crédito  extraordinário,  uma das  espécies  de  crédito  adicional, 

constitui ajuste à lei orçamentária aprovada, que visa atender situações importantes e urgentes 

que não foram contempladas no orçamento, por absoluta imprevisibilidade.

Dessa forma, em relação à medida provisória procurou-se analisar a origem 

da legiferação de urgência,  trazendo algumas  características  das  experiências  espanhola e 

italiana, com o intuito de identificar em que modelo os constituintes se inspiraram para incluir 

na Constituição brasileira de 1988 a previsão dessa espécie normativa.

No sentido de obter o maior número de elementos para melhor caracterizar 

o instituto da medida provisória também foram examinados os pressupostos constitucionais 

da relevância e da urgência, partindo de uma interpretação semântica, bem como a própria 

natureza jurídica do ato emanado pelo Presidente da República, tanto quanto à sua forma 

quanto ao seu conteúdo. 

Foi  também  investigada  a  origem  do  parlamento  em  busca  do 

estabelecimento de algum liame com a matéria orçamentária. Percebeu-se que o parlamento 

surgiu da necessidade do rei em obter o consentimento do povo para aumentar e arrecadar 

impostos e para definir os gastos da coroa. A partir daí, o parlamento ganhou força e passou a 

restringir o poder do rei, assumindo a função de controle político.
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Dentro do contexto de controle político exercido pelo Congresso Nacional, 

procurou-se demonstrar os desdobramentos advindos da apreciação de medida provisória que 

abre crédito extraordinário,  com especial  atenção para as relações jurídicas  que surgem a 

partir da edição da MP, dada a sua eficácia imediata.

Seguindo a lógica utilizada para o estudo da medida provisória, em relação à 

figura  do  crédito  extraordinário,  resolveu-se  investigar  também  os  seus  pressupostos 

constitucionais, o que permitiu constatar a coincidência quanto à exigência do requisito da 

urgência,  tanto  para  o  uso  de  medida  provisória  quanto  para  a  abertura  de  crédito 

extraordinário.

Passou-se então a se analisar as hipóteses constitucionais que autorizam o 

uso de crédito extraordinário,  inclusive procurando desvendar o  animus,  a mens legis  que 

moveu o constituinte a especificar tais situações no dispositivo constitucional. Teria sido uma 

tentativa  de  estabelecer  um balizamento  para  que  o  Presidente  da  República  pudesse  se 

orientar  no  momento  de  expedir  medida  provisória  objetivando  crédito  extraordinário? 

Efetuou-se também uma rápida investigação quanto às medidas do estado de defesa e do 

estado de sítio, para constatar a possibilidade ou não do emprego de crédito extraordinário em 

tais circunstâncias.

Por fim, resolveu-se trazer a lume a postura do Poder Judiciário, restrita à 

ótica do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle de constitucionalidade, quando da 

apreciação de ações diretas de inconstitucionalidade, com relevo para aquelas que questionam 

o atendimento dos pressupostos constitucionais exigidos para a edição de medida provisória 

que abre crédito extraordinário.
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1 MEDIDA PROVISÓRIA

1.1 Origem da legiferação de urgência

O regime absolutista baseava-se na soberania do rei com poderes ilimitados; 

no não-reconhecimento de direitos fundamentais dos indivíduos, que pudessem ser opostos, 

em juízo, à vontade do monarca; na desigualdade entre os indivíduos e no intervencionismo 

econômico.

Como reações a esse absolutismo despótico advieram as revoluções liberais: 

a  Revolução  Inglesa  de  1689,  da  qual  originou-se  o  Bill  of  Rights;  a  Declaração  de 

Independência  das  treze  colônias  americanas  em  1776;  e  a  Revolução  Francesa,  cujos 

postulados ganharam foros de universalidade através da Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão de 1789.1

A teoria da tripartição dos poderes, pregada por Montesquieu, surgiu em 

contraposição a esse modelo de Estado absolutista, no qual todo o poder estatal encontrava-se 

concentrado nas mãos de um só órgão ou poder, o soberano, não havendo controle algum dos 

atos praticados por este, mesmo porque, não havia outro poder que, dispondo das mesmas 

prerrogativas, tivesse força suficiente para se contrapor às ilegalidades cometidas pelo poder 

centralizado nas mãos do soberano.

O princípio da separação dos poderes apregoado por Montesquieu fundava-

se na realidade histórica da sociedade política: “a experiência eterna mostra que todo homem 

que  tem  poder  é  tentado  a  abusar  dele;  vai  até  onde  encontra  limites”.  Mas  havia  a 

necessidade de conter o poder soberano. Como fazê-lo? Montesquieu continuou a ensinar: 

“Quem o diria! A própria virtude tem necessidade de limites. Para que não se possa abusar  

do poder é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder. Uma constituição  

1 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira.  Medidas provisórias: controles legislativo e jurisdicional. Porto Alegre: 
Síntese, 2000, p.27.
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pode ser de tal modo que ninguém será constrangido a fazer coisas que a lei não obriga e a  

não fazer as que a lei permite”.2

Assim, a teoria da tripartição dos poderes aparece como resposta ao poder 

centralizado, propondo o sistema de freios e contrapesos, segundo o qual, cada função típica 

do Estado (legislativa, executiva e judicial) seria desempenhada por cada um dos três poderes, 

que se controlariam mutuamente, de maneira equilibrada.

Note-se, ainda, que a lei nasce no Estado Liberal para assegurar a liberdade 

dos indivíduos frente ao poder do soberano, bem como para regular as próprias relações entre 

os cidadãos. A lei deveria ser natural, decorrente da natureza das coisas, nascida da própria 

sociedade.

Definitivamente,  com  o  Estado  Liberal,  o  parlamento  assume  a  função 

legislativa,  como prelecionava Montesquieu:  “já que,  num Estado livre,  todo homem que  

supõe  ter  uma alma livre  deve  governar  a  si  próprio,  é  necessário  que  o  povo,  no  seu  

conjunto, possua o poder legislativo. Mas com isso é impossível nos grandes Estados, e sendo  

sujeito a muitos inconvenientes nos pequenos, é preciso que o povo, por intermédio de seus  

representantes, faça tudo o que não pode fazer por si mesmo”.3

Observe-se  que  cabe  ao  legislador  compreender  as  necessidades  dos 

indivíduos e formular as leis naturais que deverão ser observadas por toda a sociedade, a fim 

de garantir a sua própria preservação, por meio de uma harmoniosa convivência entre seus 

membros.

As  revoluções  liberais  deram  origem  a  um  capitalismo  selvagem  que 

estabeleceu um grande paradoxo entre a elite patronal e o proletariado, o que provocou um 

movimento  social  de  resistência,  liderado,  de  um  lado,  pela  igreja,  e  por  outro,  pelos 

socialistas, comunistas e anarquistas.

NOBRE JÚNIOR traduz muito bem o sentimento da época:4

“As necessidades sociais, evidenciadas, em princípio, pela Revolução Industrial 
e, posteriormente,  pelos movimentos socialistas que se sucedem, ao longo do 
tempo, demonstram, com clareza, que não basta ao ser humano o atributo da 
Liberdade, mas há um imperativo maior, que é a própria condição de usufruir 
dessa liberdade, ou seja, a condição sócio-econômica capaz de admiti-la como 
pessoa humana”.

2  Ibidem, p. 29.
3  AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. O Poder Legislativo na democracia contemporânea: a função de 

controle político dos Parlamentos na democracia contemporânea. Brasília: Revista de Informação Legislativa, 
a. 42 n. 168 out/dez, 2005, p. 3.

4  NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira, op. cit. p. 32.
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A  reação  ao  modelo  liberal  ganhou  relevância  com  o  “Manifesto 

Comunista” de Marx e Engels,  em 1848; a “Comuna de Paris”,  em 1871; e  a “Encíclica 

Rerum Novarum”, de 1891, do Papa Leão XIII, que criticavam o Estado por não se preocupar 

em garantir aos operários uma existência digna.

Surge a partir daí, uma atenção do Estado para direitos até então ignorados: 

ordem  econômica,  saúde,  educação,  previdência  social,  religião,  etc.  Tais  direitos  foram 

incorporados na “Constituição de Weimar”, de 1919, assinalando o aspecto intervencionista 

do Estado na ordem econômica e social.

Com  o  surgimento  do  Estado  Social,  ou  Estado-Providência,  ou  ainda 

Welfare State, novas atribuições foram incorporadas ao rol de responsabilidades do Estado. O 

Estado,  que no modelo  liberal  atuava como simples  mediador  das relações  econômicas  e 

sociais, passou a ser chamado a resolver conflitos, tendo que passar de mediador a agente.

Com o novo papel  assumido pelo  Estado na  sociedade,  o  paradigma do 

Estado Liberal passou a não corresponder com a presteza necessária a estas novas atribuições 

estatais.  Diante  dessa  nova  realidade  surgiu  a  necessidade  de  encontrar  meios  que 

viabilizassem a consecução dos novos fins a que se propunha o Estado Social.

Assim, os parlamentos se mostraram incapazes de atender, em matéria de 

legislação, às necessidades do Welfare State, em razão de diversos fatores: a tecnicidade das 

questões,  mormente  econômico-financeiras,  que  tem de  enfrentar  o  Estado-Providência;  a 

premência do tempo em relação ao volume de regras a ser aprovado; a inconveniência do 

debate público relativamente a certas matérias (como defesa, câmbio, etc.); a necessidade de 

uma adaptação flexível a circunstâncias locais ou transitórias; a freqüência de medidas de 

urgência, etc. Esses e outros fatores conduziram os parlamentos a um dilema: ou causar a 

paralisia do governo ou delegar poderes que não conseguiam desempenhar,  como acentua 

FERREIRA FILHO.5

É interessante, neste ponto, trazer algumas especificidades dos modelos de 

legislação de urgência espanhol e italiano, os quais serviram de inspiração ao Constituinte de 

1988.

Na Espanha, o art.  86 da Constituição indica, pressupor a expedição dos 

decretos-lei,  a existência de uma  extraordinária e urgente necessidade. Averbe-se que o 

termo necessidade, nas condições utilizadas, evoca algo inevitável, fatal, fazendo reportar-se á 

5  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 31ª. ed. rev., ampl. e atualizada. São 
Paulo: Saraiva, 2005, p. 157.
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existência de uma situação na qual a inércia governamental é capaz de provocar prejuízos em 

detrimento do interesse público (grifo nosso).6

No quadro hispânico, é bem de ver que a expressão necessidade não fora 

utilizada  isoladamente,  mas  com  adjetivação.  Exige-se,  de  logo,  uma  necessidade 

extraordinária,  de relevo para a sociedade,  segundo determinada visão política.  Quanto ao 

qualificativo “urgente”, tem-se, em tom uníssono, a sua vinculação nas hipóteses em que o 

desenrolar do procedimento legislativo, inclusive o abreviado, não permite tempestivamente a 

aprovação da finalidade proposta pelo Governo. Em suma, vem a significar que a atuação 

parlamentar  não  pode  tomar  em  tempo  as  medidas  indispensáveis  à  satisfação  de  uma 

impostergável necessidade social.

Na  Itália,  a  formatação  dos  decreti-legge  pende  da  ocorrência  de  casos 

extraordinários  de necessidade e  urgência (casi  straordinari  di  necessita e  urgenza),  com 

requisitos similares ao modelo hispânico.7

Foi dentro deste contexto que surgiram as leis delegadas e a legiferação de 

emergência,  inspirada no modelo italiano, com o instituto do decreto-lei,  que no Brasil,  a 

partir da Constituição de 1988, foi sucedido pela medida provisória.

1.2 Pressupostos constitucionais

Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, o Presidente da República 

somente poderá editar medidas provisórias quando presentes os requisitos da relevância e da 

urgência.

A fluidez e a imprecisão dos conceitos de tais pressupostos fizeram com que 

fossem enquadrados como conceitos jurídicos indeterminados, em razão do juízo de valor que 

cada intérprete empresta ao conteúdo e à extensão de cada pressuposto. O que é relevante e 

urgente para alguém, talvez não o seja para outrem. Certo é que, houve uma razão para que o 

legislador  originário  condicionasse  a  edição  de  medidas  provisórias  à  existência  de  tais 

circunstâncias.  Entender  o  contrário  seria  admitir  primeiramente,  a  desnecessidade  ou  a 

inutilidade no texto constitucional, e por via de conseqüência, que o Presidente da República, 
6  NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira, op. cit. p. 121.
7  Ibidem, p. 123.
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de acordo com a sua conveniência,  de maneira  livre  e  irrestrita,  pudesse  definir  o  que  é 

relevante e o que é urgente, para produzir normas com força de lei, o que em última análise 

seria um grande absurdo.

No sentido de colaborar com a interpretação dos signos, SANTOS trouxe 

alguns significados segundo alguns dicionaristas:8

“Relevante/Relevância:  que  releva,  saliente,  importante.  Aquilo  que  importa; 
aquilo que é preciso, relevans.
De relevar,  do latim  relevante (reerguer),  entende-se o que é apreciável,  tem 
fundamento,  é legítimo,  é razoável,  em virtude do que se mostra admissível, 
evidente, insuperável.
Assim, matéria relevante, seja de fato ou de direito, é a que se apresenta em toda 
exuberância, em toda evidência, para ser acatada ou apreciada como justificativa 
do pedido, da pretensão, ou da proteção ao direito.”
“Urgência:  Do  latim  urgentia,  de  urgere (urgir,  estar  iminente),  exprime  a 
qualidade do que é  urgente,  isto  é,  premente,  é  imperioso,  é  de necessidade 
imediata, não deve ser protelado, sob pena de provocar, ou ocasionar um dano, 
ou um prejuízo.
Assim,  a  urgência  assinala  o  estado  das  coisas  que  se  devam  fazer 
imediatamente,  por  imperiosa  necessidade,  e  para  que  se  evitem  males,  ou 
perdas, conseqüentes de maiores delongas ou protelações.
Juridicamente, a justificativa da urgência provém, invariavelmente, não somente 
da  necessidade  da  feitura  das  coisas,  como do  receio,  ou  do  temor,  de  que 
qualquer demora, ou tardança, possa trazer prejuízos.”

Segundo  NIEBUHR,  os  conceitos  de  relevância  e  urgência  remetem  o 

intérprete  diretamente  a  situações  fáticas  determinadas.  Não há  relevância  e  urgência  em 

abstrato,  sem o correspondente  suporte  fático.  Tais  conceitos  só são aferíveis  mediante  o 

perigo ou a ocorrência de algo que precisa ser palpável.9

São os fatos que irão indicar se a medida provisória é relevante e urgente. Se 

não existem, pode-se afirmar que a medida está eivada de vício e que o seu uso foi indevido.

O pressuposto da relevância que autoriza o uso de medida provisória não 

deve ser encarado como a relevância própria do processo legislativo comum. Ao contrário, 

deve ser  entendida como uma relevância excepcional,  que justifique o uso do expediente 

normativo.

Se  as  medidas  provisórias  só  são  admissíveis  para  atender  a  interesses 

relevantes, resulta imediatamente claro que não é qualquer espécie de interesse que lhes pode 

servir de justificativa, pois todo e qualquer interesse público é, ipso facto, relevante. Donde – 

e como nem a lei, nem a Constituição têm palavras inúteis – há de ser entender que a menção 

8  Cândido  de  Figueiredo,  1940 e  Plácido  e  Silva,  1967,  v.4  apud SANTOS,  Marcelo  de  Oliveira  Fausto 
Figueiredo. A medida provisória na Constituição: doutrina, decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 1991, p. 24.

9  NIEBUHR, Joel de Menezes. O novo regime constitucional da medida provisória. São Paulo: Dialética, 2001, 
p. 92.
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do art. 62 à “relevância” implicou atribuir uma especial qualificação à natureza do interesse 

cuja ocorrência enseja a utilização de medida provisória.10

CLÈVE  acentua  que  possui  relevância  aquilo  que  é  importante, 

proeminente, essencial, exigível ou fundamental. Quanto às medidas provisórias, a relevância 

demandante  de  sua  adoção  não  comporta  satisfação  de  interesses  outros  que  não  os  da 

sociedade.  A relevância  há,  portanto,  de vincular-se  unicamente  à  realização do interesse 

público. De outro ângulo, a relevância autorizadora da deflagração da competência normativa 

do  Presidente  da  República  não  se  confunde  com  a  ordinária,  desafiadora  do  processo 

legislativo comum.11

Nos dizeres de BARIONI: “infere-se, destarte, que se todo interesse público 

é relevante e, da mesma forma, não se concebe que a lei venha a balizar matérias irrelevantes, 

a  relevância  a  que  se  refere  o  art.  62  da  Constituição  Federal  é  excepcional,  incomum, 

proveniente de situações anômalas, além dos parâmetros ordinários, que justifiquem a edição 

de medida provisória”.12

O  pressuposto  da  relevância  deve  ser  entendido  como  sendo  algo  tão 

importante que justifique o abandono ao princípio da separação dos poderes, transferindo-se a 

competência legislativa para o Chefe do Executivo. Não pode ser um interesse qualquer, pois 

a regra geral é de que compete ao Legislativo produzir normas. Conclui que o art.  62 da 

Constituição Federal exige uma relevância qualificada pela necessidade de uma normatização 

que não pode sujeitar-se ao rito comum de produção normativa, pois, caso contrário, esvaziar-

se-ia o conteúdo do referido pressuposto.13

O pressuposto da urgência exprime a qualidade de algo que urge, premente, 

que precisa ser feito com rapidez, portanto, de necessidade imediata, não podendo ser adiado, 

sob pena de provocar um prejuízo, até mesmo, irreparável.

Com relação  à  urgência,  GRECO afirma  ser  possível  extrair  da  CF  um 

critério indicador de parâmetro neste sentido. De fato, não existe urgência se a eficácia da 

disposição veiculada pela medida provisória só puder se materializar após um lapso temporal 

suficientemente amplo que permitiria a tramitação normal do processo legislativo, em alguma 

das formas disciplinadas pela Constituição.14

10  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 16ª ed. revista e atualizada. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 120.

11  CLEVÈ, Clèmerson Merlin.  Atividade legislativa do poder executivo. 2ª ed. revista, atualizada e ampliada. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 173.

12  BARIONI, Danilo Mansano. Medidas provisórias. São Paulo: Pillares, 2004, p. 70.
13  CHIESA, Clélio.  Medidas provisórias: regime jurídico-constitucional. 2ª ed. revista, ampliada e atualizada. 

Curitiba: Juruá, 2002, p. 46.
14  GRECO, Marco Aurélio. Medidas provisórias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 24.
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E segue com um exemplo: “não me parece haver urgência em que, em maio, 

se introduza modificação na legislação tributária cuja eficácia só ocorrerá em 1 de janeiro do 

ano subseqüente (por força do princípio da anterioridade)”.

Se  a  situação  fática  colocada  permite  aguardar  os  prazos  dos  outros 

procedimentos legislativos especiais previstos na Constituição Federal, quais sejam, projeto 

de lei de iniciativa do Presidente da República com solicitação de urgência e lei delegada, não 

há a urgência que exige o uso de medida provisória.

Para BARIONI a urgência poder-se-ia definir como sendo a impossibilidade 

de  se  esperar  o  curso  normal  do  tempo,  sob  pena de  perecimento  do  interesse  almejado 

(periculum in  mora).  Com efeito,  só  haverá  urgência  capaz  de  justificar  a  utilização  de 

instrumento  normativo  primário  capaz  de  produzir  efeitos  independentemente  de  prévia 

apreciação parlamentar, como ocorre com as medidas provisórias, quando mesmo os projetos 

de lei com pedido de urgência ou a delegação legislativa não puderem dar resposta tempestiva 

à situação fática que se apresenta.15

Relativamente  ao  conceito  de  urgência,  têm-se  três  elementos:  (1)  uma 

situação que demanda 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; (3) admitidas a urgência e a relevância,  o conteúdo do ato não pode 

contrariar princípios constitucionais que resguardam, em situações específicas, a segurança 

jurídica  e  a  democracia  (existência  de  normas  constitucionais  que  regulam  situações 

específicas de urgência, instituindo o instrumento a ser utilizado), nas palavras de ÁVILA.16

Pelo que se observa, não obstante a Constituição Federal, no caput do seu 

art. 62, faculte ao Presidente da República o uso da medida provisória, porque utiliza o verbo 

“poderá”, entende-se que uma vez verificada situação que reclame a atuação indispensável e 

imediatamente necessária do Poder Executivo, presentes, portanto, a relevância e a urgência, 

não poderá haver discricionariedade em editar ou não a medida provisória, sob pena de ser 

responsabilizado pelos prejuízos causados na demora ou pela não utilização.

AMARAL JÚNIOR salienta que, no Brasil, quanto à urgência, existe uma 

prática  institucional  que  atrela  a  medida  provisória  não  tanto  a  um  determinado  lapso 

temporal, mas, sim, a um juízo político de oportunidade e conveniência. Daí o não raro uso da 

expressão “urgência política”.17

15  BARIONI, Danilo Mansano, op. cit., p. 71.
16  ÁVILA,  Humberto Bergman.  Medida Provisória na Constituição de 1988.  Porto Alegre:  Sergio Antonio 

Fabris, 1997, p. 83.
17  AMARAL  JÚNIOR,  José  Levi  Mello  do.  Medida  provisória  e  a  sua  conversão  em  lei:  a  emenda 

constitucional n. 32 e o papel do Congresso Nacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 158.
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Não é de esquecer, entretanto, que urgente deve ser não apenas a adoção da 

norma editada  (vigência)  como,  igualmente,  a  sua incidência  (aplicação).  Por  isso,  é  tida 

como inadmissível a adoção de medida provisória para produzir efeitos após determinado 

lapso temporal (eficácia diferida).18

1.3 Medida provisória em matéria orçamentária

1.3.1 História do parlamento19

A evolução semântica do termo inglês parliament envolveu ao longo do seu 

percurso uma forte conotação política desde o período normando, quando a palavra francesa 

parlement  (de parler) começou por significar “ação de falar em público”, evoluindo depois 

para  o  significado  sócio-político  de  “conferência”  e,  finalmente,  de  “conselho”,  onde  se 

discutiam assuntos da maior importância.

O uso oficial do termo parliament surgiu em 1258, na Inglaterra, no reinado 

de Henrique III, nas “Provisões de Oxford”, onde se anuncia que haverá três parliamenta por 

ano: o primeiro, no oitavário da festa de São Miguel; o segundo, no dia seguinte ao da festa da 

Candelária e o terceiro, no primeiro de Junho.

O termo inglês  parliament  tem atualmente  dois  significados  distintos:  a) 

conjunto  das  duas  câmaras  legislativas  (Pares  e  Comuns);  b)  uma  legislatura  (período 

compreendido entre duas eleições gerais).

As origens institucionais do Parlamento terão de ser procuradas nos antigos 

Conselhos,  nos  quais  os  reis  medievais  se  apoiavam  para  tornarem  mais  eficaz  a  sua 

governação e para que a sua autoridade fosse respeitada e temida por todas as classes ou 

estados do reino.

18  CLEVÈ, Clèmerson Merlin, op. cit., p. 177.
19  Subseção elaborada basicamente com apoio da obra de CARVALHO, João Soares. Antecedentes da História  

Parlamentar Britânica. Lisboa: Livros Horizonte, 1989.
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Isto significa que o Parlamento não nasceu por carta régia ou por força de 

qualquer reivindicação revolucionária, mas sim duma necessidade genética do direito natural, 

que paulatinamente se foi institucionalizando, na prática dos órgãos de apoio ao monarca, os 

quais vão tomando consciência das funções políticas que então exerciam. Os três órgãos mais 

significativos  que  acompanharam  a  instituição  da  realeza  e  lhe  serviram  de  conselho 

permanente ou ocasional, entre os séculos VII e XIII, foram o Witenagemot saxão, o Magnum 

Consilium normando e a Curia Regis angevina.

O Witenagemot  foi  considerado  o  mais  significativo  dos  três  conselhos. 

Designava-se  por  Witan  o  conjunto  de  conselheiros,  constituído  por  arcebispos,  bispos, 

abades principais, condes (ealdormen) e oficiais do rei (ministri regis), e, por Witenagemot, a 

assembléia propriamente dita ou Conselho geral do rei, onde os conselheiros, convidados a 

nível pessoal, não representavam ainda qualquer região.

Os conselheiros legislavam com o monarca, nomeavam condes e investiam 

bispos, faziam concessões de terras à Coroa, decretavam impostos, decidiam sobre a guerra e 

a paz e constituíam-se em Supremo Tribunal de Justiça. Os assuntos religiosos e eclesiásticos 

também eram debatidos e decididos no Witenagemot, como órgão máximo dos anglo-saxões 

em todas as áreas do poder. Por isso, foi considerado um valioso antecedente histórico do 

Parlamento inglês, dada a sua capacidade legislativa, judicial e jurisdicional.

Magnum Consilium  ou Great Council  foi a designação dada à assembléia 

normanda, por Guilherme, duque da Normandia, após a conquista da Inglaterra, aproveitando 

a tradição saxônica do Witenagemot, mas com maior subordinação feudal ao soberano.

O Grande Conselho ocupava-se de assuntos genéricos do reino, quando o 

monarca o convocava, sendo as suas funções mais importantes: auxiliar o rei na feitura das 

leis e no julgamento de causas levadas ao Tribunal do Rei. Reunia-se, para esse fim, três ou 

quatro vezes por ano. Era composto de arcebispos, bispos, nobres e ministri regis (oficiais do 

rei), além de outros que o monarca decidisse convocar.

Nos assuntos do dia-a-dia, o rei socorria-se de um Conselho mais restrito, 

denominado, desde o início da dinastia normanda, Curia Regis, por vezes chamado também 

Consilium Regis.

A  Curia Regis  representava o Conselho ou Tribunal  do Rei.  Funcionava 

como um Conselho de Ministros sob a presidência do soberano, que nele decretava as suas 

ordenações (ordinances) e decidia todos os problemas do seu Governo. Era composto por 

prelados, nobres e cavaleiros,  todos especialistas nas funções que hoje classificaríamos de 
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legislativa, executiva e judicial. Grupos bem definidos e especializados foram destacados da 

Curia Regis e formaram os célebres tribunais do Common Law.

Muitas vezes, arbitrariamente ou por razões de Estado, reis decidiram com a 

Curia  Regis  assuntos  políticos  e  religiosos  que  deveriam  ter  sido  levados  ao  Magnum 

Conselho, o que fez com fosse considerada como ilustre na história do parlamento.

A origem estrutural do Parlamento surgiu a partir de uma luta para ter o 

domínio das receitas e despesas da Coroa e para transformar o sistema político. O Parlamento 

convocado pelo Rei Eduardo I era formado por dois grupos distintos: o primeiro composto 

por Lordes eclesiásticos e laicos, ou seja, o Clero e a nobreza; o segundo, por cavaleiros, 

cidadãos e burgueses – os Comuns.

Todas as verbas para as despesas da Coroa tinham de ser autorizadas pelo 

Parlamento, assim o rei não podia deixar de convocá-lo.

Como as contribuições e impostos afetavam mais os Comuns, dependentes 

apenas da vontade do soberano, foram estes que assumiram a tarefa de controlar o sistema 

tributário. O Poder da Câmara dos Comuns foi aumentando na proporção da necessidade que 

a  Coroa tinha de subsídios  para  face às  despesas  do Governo e  aos  custos  da defesa  do 

território. Quando o rei precisava de dinheiro para governar, reunia o Parlamento, para pedir 

subsídios e, ao mesmo tempo, para propor o lançamento de um novo imposto ou de uma taxa 

periódica.  Os  Comuns  aproveitavam  a  oportunidade  para  requerer  ao  soberano  uma 

contrapartida  em direitos  e  liberdades,  ao  mesmo  tempo  em que  iam consolidando  uma 

prática, que hoje é um direito, de fiscalizar as finanças do Executivo e de pedir explicações 

sobre a utilização das verbas concedidas. Este sistema irá permitir aos Comuns discutir planos 

de governo, intervindo, criticando, fiscalizando e sugerindo medidas que ficavam consignadas 

em diplomas e regulamentos parlamentares, com iniciativa dos Comuns. Assim começou a 

sua participação no delicado processo legislativo.

Por  outro  lado,  a  aspiração  dos  nobres,  tendente  a  limitar  os  poderes 

políticos e as prerrogativas do soberano, levou-os a condescender no convívio parlamentar 

com cavaleiros, cidadãos e burgueses, os quais se mostravam mais interessados nos assuntos 

econômicos e financeiros do que políticos propriamente ditos. Assim agiram por que: a) a 

grande insistência dos Comuns pelo domínio da área financeira iria reforçar a causa da luta 

nos nobres pela redução dos poderes e das prerrogativas do monarca; b) mantendo os Comuns 

em conflito com o rei, afastavam do monarca a possibilidade de tê-los como aliados na sua 

oposição  às  pretensões  dos  nobres;  c)  sentiam  que,  deste  modo,  os  Comuns  iriam  dar 

continuidade às suas mais importantes reivindicações, expressas na Magna Carta.
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De fato, alguns artigos desse importante documento jurídico de 1215 diziam 

respeito às objeções contra as arbitrariedades cometidas pelo rei, que acabaram permitindo a 

formação da Câmara dos Comuns. Vejamos alguns desses artigos:

“Art. 12. Qualquer taxa militar ou tributo no nosso reino só poderão ser exigidos 
pelo conselho geral do reino, exceto quando seja para resgate da nossa pessoa, 
para armar cavaleiro o nosso filho mais velho e para casar, uma só vez, a nossa 
filha mais velha. Para isso, apenas poderá ser lançado um tributo razoável. De 
igual modo se procederá quantos aos tributos da cidade de Londres.”

A taxa militar (scutagium) era cobrada pelo rei aos cavaleiros que não lhe 

prestavam serviço militar direto.

O artigo 14 dá as normas para reunião do Conselho em que o rei deverá 

propor o tributo:

“Art. 14. Para obtermos o conselho geral do reino no lançamento de qualquer 
tributo, excepto nos três casos acima descritos, ou taxas militares, convocaremos 
por  escrito,  individualmente,  os  arcebispos,  bispos,  abades,  condes  e  barões 
maiores.  Convocaremos  também,  coletivamente,  através  dos nossos  xerifes  e 
bailios,  todos  aqueles  que  nos  têm por  suserano,  para  uma data  e  um lugar 
determinados, com pelo menos, quarenta dias de antecedência.”

BASTOS  e  MARTINS  entendem  encontrar-se  nas  discussões  dos 

orçamentos a origem dos Parlamentos modernos, sendo ainda hoje, nos países civilizados, seu 

debate, o grande momento de atuação de tais instituições. Seria uma violência à democracia e 

ao sistema representativo permitir que as leis orçamentárias fossem veiculadas por força de 

decisão de um homem só.20

1.3.2 Controle político

Como visto anteriormente  o parlamento,  historicamente,  teve  por  função 

primordial autorizar a cobrança de tributos, consentir os gastos públicos, tomar contas dos que 

usam o patrimônio público. O consentimento nos impostos advinha do princípio consagrado 

na  Magna  Carta  de  1215,  de  que  sem  o  consentimento  dos  contribuintes  ou  de  seus 

20 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. 2ª ed., atualizada. 
São Paulo: Saraiva, 2001 apud AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do, op. cit., 2004, p. 216
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representantes  não  poderia  haver  cobrança.  A  função  legislativa  foi  conquistada  pelo 

parlamento por meio de uma barganha: o consentimento de impostos em troca do poder de 

votar as leis.

A aprovação de tributos e a votação de leis fizeram com que os parlamentos 

pudessem exercer um controle político sobre todos os órgãos do governo.

Como bem assinala  ÁVILA, a  Constituição Federal  Brasileira,  ao dispor 

sobre  a  organização  dos  Poderes,  inicia  pelo  Poder  Legislativo,  que  é  formado  por 

representantes do povo (art. 1º, parágrafo único: “Todo o poder emana do povo, que o exerce 

por  meio  de  representantes  eleitos  ou  diretamente,  nos  termos  desta  Constituição”).  O 

princípio  democrático  –  como aqui  se  analisa  –  é  fundamental.  Vê-se  que  a  validade da 

produção normativa é condicionada a um procedimento de decisão, por meio do qual o poder 

possa ser exercido pelos cidadãos. Faz-se necessário verificar, quanto a esse procedimento, a 

distinção entre os poderes Executivo e Legislativo.21

E continua o ilustre doutrinador: “O Poder Legislativo decide por meio de 

debate público e de argumentação com capacidade de gerar consenso, via discussão e votação, 

antes da produção de efeitos (CF: art.  44 e 59). A produção de normas está ligada a esse 

procedimento, anterior, de formação do conteúdo da norma. O essencial ao procedimento é, 

justamente,  o  consentimento  prévio,  por  meio  do  debate  público,  realizado  pelos 

representantes do povo (CF: art. 1º, parágrafo único)”.

Não é por acaso que o Poder Legislativo vem em primeiro plano quanto à 

organização  dos  poderes.  De  fato,  é  o  principal  deles  dentro  da  teoria  da  separação  dos 

poderes.  Essa  primazia  é  fácil  de ser  compreendida,  pois  a  administração  e  a  jurisdição, 

funções  próprias  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  respectivamente,  pressupõem  a 

existência  da  lei.  É  no  Congresso  Nacional  -  CN  que  é  produzido,  segundo  o  processo 

definido  na  Constituição  Federal,  todo  o  regramento  jurídico  que  vai  condicionar  o 

comportamento dos indivíduos.

O Congresso Nacional representa a Casa do Povo, é o foro adequado para a 

promoção desse debate, onde os parlamentares convocam os vários segmentos da sociedade 

civil para reuniões e audiências públicas, facultando-lhes a livre manifestação dos diversos 

pontos de vista, dos múltiplos interesses, tudo em busca de um pacto comum, assegurando 

assim, a observância dos princípios da democracia, do pluralismo político, entre outros. Este 

processo representa a fonte natural da produção normativa do país.

21 ÁVILA, Humberto Bergman., op. cit., p. 56.
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Como já dito anteriormente, as exigências do Estado Social têm feito com 

que o Poder Legislativo tenha que abnegar do exercício pleno da função legislativa em favor 

do Poder  Executivo (governo),  delegando a  este  competência  extraordinária  para legislar, 

observados os parâmetros constitucionais fixados.

Em  razão  da  competência  legislativa  excepcional  conferida  ao  Poder 

Executivo,  cabe ao Congresso  Nacional,  nos  termos do inciso  X,  art.  49 da Constituição 

Federal, fiscalizar e controlar os atos daquele Poder, conforme se pode observar:

a) Analisar e aprovar as medidas provisórias editadas e encaminhadas pelo 

Executivo (art. 62 da CF);

b) Apreciar o projeto de lei delegada, se assim determinar a resolução de 

delegação para o Executivo (art. 68, § 3º da CF);

c) Rejeitar o veto do Presidente da República a projetos de lei aprovados no 

Congresso Nacional (art. 66, §§ 4º e 5º).

Ao  Poder  Executivo,  a  Constituição  Federal  outorga  instrumentos  que 

podem acelerar o processo legislativo:

a) Iniciativa privativa de lei (art. 61 § 1º, I, II, incisos “a” a “f”);

b) Solicitação de urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa (art. 

64, § 1º);

c) Elaboração de leis delegadas (art. 68).

Também ao Congresso Nacional são conferidos mecanismos que podem dar 

maior agilidade ao processo legislativo, quais sejam:

a)  Aprovação  de  projetos  de  lei  pelas  Comissões,  que  dispensem  a 

apreciação do Plenário, portanto, com caráter terminativo (art.58, § 2º, I);

b) Votação de projetos com pedido de urgência, sob pena de sobrestamento 

da pauta de deliberações (art. 64, § 2º).

Note-se que a função legislativa ordinária é primordialmente assegurada ao 

Congresso Nacional. Ao Poder Executivo é atribuída a competência excepcional para editar 

atos em situações bem delineadas na Carta Maior.

Quando o Presidente da República pratica tais atos excepcionais, o faz de 

forma atípica, valendo-se de uma quarta função do Estado, qual seja, a política, que por sua 

vez  distingue-se  das  outras  três  funções  constitucionais  –  legislativa,  administrativa  e 

jurisdicional  –  ditas,  portanto,  típicas.  As  questões  políticas  pertinentes  à  normalidade 

institucional já estão prescritas na Constituição, sem reclamar a intervenção de qualquer dos 

poderes  constituídos.  Nesse  sentido,  os  mecanismos  previstos  na  Constituição  para  o 
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exercício da função política visam resguardar e aprumar o modo de estruturação do poder 

vigente, transpassado à ordem jurídica, diante de situações anômalas, cujos efeitos não se 

poderia  prever  e,  por  corolário,  tampouco  as  soluções.  Na  prática,  medidas  provisórias, 

declaração  de  guerra,  intervenção  federal  e  outros  atos  políticos  devem  ser  concebidos 

restritivamente, como exceção, jamais como regra. Tais instrumentos entram em cena para 

restabelecer a normalidade, evitando o perecimento da ordem jurídica, devendo ser invocados 

e utilizados com moderação.22

É importante  realçar  que o uso de medida provisória  pelo Presidente  da 

República representa uma exceção derrogatória do postulado da divisão funcional do poder e 

não tem caráter autônomo, pois se subordina à vontade emanada do Congresso Nacional.

Voltando  a  tratar  do  controle  que  exerce  o  Legislativo  sobre  atos  do 

Executivo, é oportuno relevar o processo de apreciação do projeto de lei orçamentária e o de 

conversão em lei de medida provisória.

A repetição anual da discussão do orçamento é um momento importante da 

função de controle político, “(...) pois submete à vigilância parlamentar a realidade global do 

programa anual do Governo e oferece ocasião para um debate geral acerca das finalidades da 

ação do Executivo”, conforme apontamento de COTA.23

A conversão em lei da medida provisória é, também, momento em que o 

Congresso Nacional exerce estreito controle político sobre a decretação de urgência adotada 

pelo Presidente da República, que apresenta alguns significados: (1) a lei de conversão da 

medida provisória – ao transformar o ato legislativo do governo em um do Parlamento – 

recupera, ao menor em parte, um dos ideais de Montesquieu, qual seja, a lei não poder ser 

aplicada  pela  mesma  autoridade  ou  órgão  que  a  fez;  (2)  integra  diferentes  grupos 

parlamentares na formação definitiva da vontade legislativa do Estado, o que ganha ainda 

mais importância em um sistema de governo presidencialista (em que não se presume o apoio 

de uma maioria parlamentar ao governo do dia); (3) demonstra que a Constituição confere a 

potestade de  legislar,  com primazia,  ao Poder  Legislativo,  porque a  esse  e  à  lei  não  são 

opostos os requisitos de relevância e urgência (exigidos que são da medida provisória e do 

Presidente  da República),  bem assim militam contra  a  medida  provisória  as  cautelas  que 

cercam  o  processo  de  conversão  em  lei;  (4)  rejeitada  a  medida  provisória,  é  dado  ao 

Congresso Nacional dispor sobre os seus efeitos por meio de decreto legislativo.24 

22  NIEBUHR, Joel de Menezes, op. cit., p. 66. 
23  COTA, verbete “Parlamento”, p. 886 apud AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do, 2005, p. 12.
24  Idem.
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Para  AMARAL  JÚNIOR,  o  processo  de  conversão  em  lei  da  medida 

provisória  é  o  ápice  do  controle  do  Poder  Legislativo  sobre  o  exercício  da  potestade 

legislativa  confiada  pela  Constituição  ao  Poder  Executivo  por  meio  da  decretação  de 

urgência.25

A Constituição Federal não autoriza o uso de medida provisória que trate de 

matéria orçamentária. É o que se nota da leitura do art. 62, § 1º, inciso I, letra “d”, in verbis:

“Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá 
adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato 
ao Congresso Nacional.
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
I – relativa a:
(...)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais 
suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;
(...)”

A ressalva que traz a alínea “d”, constante no art. 167, § 3º, diz respeito à 

figura do crédito extraordinário, dado o caráter de imprevisibilidade e urgência inerente a esse 

tipo de crédito adicional. Vejamos:

“§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a 
despesas  imprevisíveis  e  urgentes,  como  as  decorrentes  de  guerra,  comoção 
interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62.”

Vários  autores  demonstram  severa  restrição  ao  emprego  de  medidas 

provisórias para abertura de créditos extraordinários, como se pode observar:

SANCHES sugere a edição de Decreto Legislativo, de preferência a partir 

de projeto de iniciativa da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 

tratando,  dentre  outros conteúdos,  de dar  apropriada interpretação ao § 3º  do art.  167 da 

Constituição, restabelecendo a sistemática tradicional de abertura de créditos extraordinários 

por decreto, na forma definida pelo art. 44, da Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964.26

PEREZINO  conclui  que  resulta  inequívoco  a  adoção,  entre  outras 

providências  concernentes  aos  créditos  extraordinários:  alterar  o  artigo  167,  §  3º,  da 

Constituição Federal, visando eliminar a necessidade de edição de medidas provisórias para a 

abertura de créditos adicionais, perturbando o já tumultuado ordenamento jurídico pátrio.27

25  AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do, 2004, p. 130.
26  SANCHES, Osvaldo Maldonado. Abertura de Créditos Extraordinários por Medidas Provisórias: Equívoco 

e Irracionalidade.Brasília: Cadernos Aslegis, v. 5, n. 13, jan-abr/2001, p. 33.
27  PEREZINO,  Luiz  Fernando  de  Mello.  Crédito  Extraordinário:  discussão  sobre  tramitação  e  forma  de  

operacionalização. Brasília, Revista de Informação Legislativa, Ano 36, n. 142, abr/jun-1999, p. 305.
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SCHETTINI ao questionar sobre a possibilidade de o Congresso Nacional 

alterar a programação de despesa constante de medida provisória, alinhou-se dentre aqueles 

que defendem a posição de que os créditos extraordinários devem ser abertos por decreto 

executivo.28

Consoante  à  leitura  do  art.  167,  §  3º,  da  Constituição  Federal,  o  Poder 

Executivo está autorizado a editar  medidas provisórias que abram créditos extraordinários 

para atender necessidades excepcionais de despesas, desde que observados os requisitos da 

imprevisibilidade, da urgência e da relevância.

Para disciplinar a edição de atos normativos do Poder Executivo, entre os 

quais as medidas provisórias, foi publicado o Decreto nº. 4.176, de 28 de março 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.

O artigo  40,  inciso  I,  alínea  “d”,  do  Decreto  autoriza  o  uso  de  medida 

provisória para a abertura de crédito extraordinário, de acordo com o artigo 167, § 3º, da 

Constituição Federal.

O Decreto  4.176,  de  2002,  e  seus  anexos  I  e  II,  definem uma série  de 

questões  que  precisam  ser  respondidas,  impondo  um  trabalho  de  análise  de  cada  caso, 

exigindo a apresentação de justificativas plausíveis que apontem para a necessidade da adoção 

de medida provisória e a caracterização dos pressupostos de relevância e de urgência, em 

busca  de  maior  consistência  e  segurança  que  legitimem a  utilização  daquele  instrumento 

normativo excepcional.

Passo a partir de agora, a analisar detidamente o processo de apreciação e 

aprovação de medidas provisórias, a que se refere o art. 62 da Constituição, no âmbito do 

Congresso  Nacional,  notadamente,  em  relação  àquelas  que  abrem  crédito  adicional 

extraordinário,  não  descuidando  das  diferentes  situações  jurídicas  advindas  da  atuação 

parlamentar.

A  apreciação  de  medidas  provisórias  foi  disciplinada  pelo  Congresso 

Nacional por meio da Resolução nº. 1, de 2002-CN, e de forma subsidiária, pela Resolução nº. 

1, de 2006-CN.

O  exame  e  o  parecer  de  medida  provisória  que  verse  sobre  crédito 

extraordinário  serão  elaborados  pela  Comissão  Mista  de  Planos,  Orçamentos  Públicos  e 
28  SCHETTINI,  Francisco  de  Paula.  Emendas  a  projetos  de  lei  de  crédito  adicional.  Brasília:  Revista  de 

Informação Legislativa, Ano 34, n. 135, jul/set-1997, p. 198.
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Fiscalização – CMO, conforme se abstrai do § 6º, art. 2º, da Resolução n. 01, de 2002-CN, 

abaixo reproduzido:

“Art. 2º Nas 48 (quarenta e oito) horas que se seguirem à publicação, no Diário 
Oficial da União, de Medida Provisória adotada pelo Presidente da República, a 
Presidência da Mesa do Congresso Nacional fará publicar e distribuir avulsos da 
matéria e designará Comissão Mista para emitir parecer sobre ela.
(...)
§ 6º Quando se tratar de Medida Provisória que abra crédito extraordinário à lei 
orçamentária anual, conforme os arts. 62 e 167, § 3º, da Constituição Federal, o 
exame e o parecer serão realizados pela Comissão Mista prevista no art. 166, § 
1º,  da  Constituição,  observando-se  os  prazos  e  o  rito  estabelecidos  nesta 
Resolução.”

A  Resolução  nº.  1,  de  2006-CN,  por  sua  vez,  ao  tratar  dos  créditos 

extraordinários abertos por medida provisória, assim prescreve:

“Art. 110. A CMO, no exame e emissão de parecer à medida provisória que abra 
crédito extraordinário, conforme arts. 62 e 167, § 3º, da Constituição, observará, 
no  que  couber,  o  rito  estabelecido  em  resolução  específica  do  Congresso 
Nacional.
Parágrafo único. A inclusão de relatório de medida provisória na ordem do dia 
da CMO será  automática  e  sua  apreciação  terá  precedência  sobre  as  demais 
matérias em tramitação.
Art.  111.  Somente  serão  admitidas  emendas  que  tenham  como  finalidade 
modificar  o  texto  da  medida  provisória  ou  suprimir  dotação,  total  ou 
parcialmente.”

Como pode ser  observado,  a  CMO é  a  comissão  mista  que  examina  as 

medidas provisórias relativas a créditos extraordinários. O caput do art. 5º, da Resolução nº. 

01/2002, traz aspectos interessantes quanto ao seu parecer:

“Art. 5º. A Comissão terá o prazo improrrogável de 14 (quatorze) dias, contando 
da  publicação  da  Medida  Provisória  no  Diário  Oficial  da  União  para  emitir 
parecer único, manifestando-se sobre a matéria, em itens separados, quanto aos 
aspectos  constitucional,  inclusive  sobre  os  pressupostos  de  relevância  e 
urgência,  de  mérito,  de  adequação  financeira  e  orçamentária  e  sobre  o 
cumprimento da exigência prevista no § 1º do art. 2º.”

No  tocante  aos  pressupostos  constitucionais,  o  §  5º  do  art.  62  da 

Constituição Federal dispõe:

“§ 5º  A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional  sobre o 
mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento 
de seus pressupostos constitucionais.”

No mesmo sentido, o art. 8º da Resolução nº. 1, de 2002-CN, prevê:

“Art. 8º O Plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional decidirá, em 
apreciação preliminar, o atendimento ou não dos pressupostos constitucionais de 
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relevância e urgência de Medida Provisória ou de sua inadequação financeira ou 
orçamentária, antes do exame de mérito, sem a necessidade de interposição de 
recurso, para, ato contínuo, se for o caso, deliberar sobre o mérito.
Parágrafo único. Se o Plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal 
decidir no sentido do não atendimento dos pressupostos constitucionais ou da 
inadequação  financeira  ou  orçamentária  da  Medida  Provisória,  esta  será 
arquivada.”

Atente-se para o fato de que há um exame preliminar de admissibilidade da 

MP, caracterizado pela verificação do atendimento dos pressupostos constitucionais ou de sua 

adequação financeira e orçamentária,  para então passar  à deliberação acerca do mérito da 

medida provisória.

Note-se, ainda, que pela dicção do parágrafo único, o não-atendimento dos 

pressupostos constitucionais ou a inexistência de adequação financeira ou orçamentária da 

MP  implicam  no  seu  arquivamento,  revelando  o  caráter  terminativo  imposto  por  tais 

situações.

Passo  agora  a  analisar  as  situações  que  podem  advir  do  processo  de 

apreciação,  pelo  Congresso  Nacional,  de  medidas  provisórias  que  tenham  por  objeto  a 

abertura de crédito extraordinário, bem como suas conseqüências.

- Situação nº. 1: a medida provisória é aprovada na forma editada pelo 

Poder Executivo

Essa situação não suscita  maiores  polêmicas,  pois a MP sendo aprovada 

exatamente  de  acordo  com  o  que  foi  proposto  pelo  Poder  Executivo,  não  há  o  que  se 

questionar  quanto  à  legalidade  das  despesas  executadas  a  partir  da  edição  da  medida 

provisória,  valendo-se  das  dotações  orçamentárias  aprovadas  por  meio  do  crédito 

extraordinário veiculado por ela.

Assim reza o art. 12 da Resolução nº. 1, de 2002-CN:

“Art. 12. Aprovada Medida Provisória, sem alteração de mérito, será o seu texto 
promulgado pelo Presidente da Mesa do Congresso Nacional para publicação, 
como lei, no Diário Oficial da União.”

Qualquer questionamento quanto à eficácia da medida provisória no tempo 

é sanada quando a medida provisória é aprovada, sem alteração de mérito, e publicada, já na 

condição de lei. É como se houvesse uma retroação no tempo para escoimar qualquer vício da 

MP, convalidando a sua plena eficácia a partir da edição.
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- Situação nº. 2:  a  medida  provisória  tem parte  de  sua  programação 

rejeitada

Ocorre  quando  uma  parcela  da  programação  proposta  pela  medida 

provisória é suprimida, sem introdução de nova programação orçamentária (com diminuição 

do valor total do crédito).

Essa situação enseja a apresentação, a aprovação e a sanção de um projeto 

de lei de conversão, conforme prescreve o § 4º, do art. 5º, da Resolução nº. 1, de 2002-CN:

“§ 4º Quanto ao mérito, a Comissão poderá emitir parecer pela aprovação total 
ou parcial ou alteração da Medida Provisória ou pela sua rejeição; e, ainda, pela 
aprovação ou rejeição de emenda a ela apresentada, devendo concluir, quando 
resolver por qualquer alteração de seu texto:
I - pela apresentação de projeto de lei de conversão relativo à matéria; e
II - pela apresentação de projeto de decreto legislativo, disciplinando as relações 
jurídicas decorrentes da vigência dos textos suprimidos ou alterados, o qual terá 
sua tramitação iniciada pela Câmara dos Deputados.”

A sanção do projeto  de  lei  de  conversão – PLV faz com que a  medida 

provisória perda sua eficácia. A apresentação do PLV, em razão da programação suprimida, 

dar-se-á por duas hipóteses distintas: a) a programação excluída não atendeu os pressupostos 

constitucionais de admissibilidade ou não apresentou adequação orçamentária e financeira; b) 

a programação eliminada observou os pressupostos constitucionais de admissibilidade e de 

adequação financeira e orçamentária, mas foi rejeitada no mérito.

No  primeiro  caso,  se  a  despesa  não  apresentava  os  pressupostos 

constitucionais  de  admissibilidade,  portanto,  não  revelava  a  urgência,  a  relevância  e  a 

imprevisibilidade prescritas na Carta Maior como necessárias para deflagrar a legiferação de 

urgência, não há amparo constitucional que legitime o referido dispêndio.

Não  também não  encontra  arrimo  constitucional  a  despesa  que  está  em 

descompasso com a legislação financeira  ou orçamentária.  Toda e  qualquer despesa deve 

guardar conformidade com as leis orçamentárias e financeiras vigentes, notadamente, com a 

lei de responsabilidade fiscal, com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

Uma  questão  que  se  coloca  diz  respeito  à  execução  da  despesa  com  a 

liquidação dos recursos até que seja sancionado o PLV, quando não atendidos os pressupostos 

constitucionais  de admissibilidade ou de adequação financeira  ou orçamentária.  Poderia o 
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decreto legislativo previsto no § 3º do art. 62 da Constituição Federal e no inciso II, do § 4º do 

art. 5º da Resolução nº. 1, de 2002-CN, convalidar tais despesas?

MORAIS e FERNANDES entendem que não poderia haver a homologação 

da execução dos recursos liquidados até o momento da sanção do projeto de lei de conversão 

que  se  referissem à  parte  que  não  tiver  atendido,  na  avaliação,  do  CN,  os  pressupostos 

constitucionais de admissibilidade ou de adequação financeira ou orçamentária. Entretanto, 

chamam a atenção para o conceito de liquidação da despesa, que constitui a etapa da execução 

orçamentária que tornaria legalmente inevitável, em face do surgimento do direito adquirido 

dos credores, a liberação dos recursos públicos.29

A liquidação da despesa se dá com a entrega do bem ou com a prestação do 

serviço para a administração pública. É o estágio da despesa em que é realizada a verificação 

do direito adquirido pelo credor, com base em títulos e documentos por ele apresentados. A 

partir dessa fase surge a obrigação da administração em pagar pelo bem ou pelo serviço já 

prestado e o direito inquestionável de receber por parte do fornecedor.

Percebi  que  houve  certa  contradição  na  exposição  dos  consultores,  pois 

afirmaram que o decreto legislativo não poderia homologar as despesas já liquidadas até a 

sanção do  PLV,  entretanto,  concluem que  somente  as  despesas  empenhadas,  licitadas  ou 

contratadas,  mas  não  liquidadas,  que  não  correspondessem  à  programação  finalmente 

aprovada pelo CN, deveriam ser imediatamente canceladas pelo Poder Executivo, reservando 

montante  suficiente  apenas  para  o  ressarcimento  relativo  aos  direitos  já  adquiridos  pelos 

credores frente à Administração.

Dessa  forma,  entendo  que  somente  as  despesas  não  liquidadas  seriam 

passíveis de cancelamento, com a conseqüente anulação de seus empenhos, o que deveria ser 

ordenado pelo decreto legislativo.

A  segunda  hipótese  trata  da  programação  suprimida  pelo  Congresso 

Nacional,  porquanto  o  seu  mérito  foi  rejeitado,  a  despeito  de  observar  os  pressupostos 

constitucionais de admissibilidade e de adequação financeira e orçamentária.

Nesse  caso,  as  despesas  constantes  da  programação  original  executadas 

desde a  edição  da  MP até  a  sanção do  projeto  de  lei  de conversão,  embora  distintas  da 

programação  aprovada,  encontram  amparo  legal,  visto  que  atenderam  os  requisitos 

constitucionais da urgência, da relevância e da imprevisibilidade, bem como da adequação 

29  MORAIS, Edson; FERNANDES, Márcio Silva.  Crédito Extraordinário: abertura por medida provisória e  
tramitação  no  Congresso  Nacional.  Estudo  Técnico  n.º.  16.  Consultoria  de  Orçamento  e  Fiscalização 
Financeira da Câmara dos Deputados, 2003, p. 14.
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financeira e orçamentária,  autorizativos da abertura  de crédito extraordinário por meio de 

medida provisória.

Pelo teor do caput e do § 12, do art. 62, da Constituição Federal, abaixo 

reproduzidos, o Poder Executivo estaria autorizado, a partir de edição da MP, a realizar os 

gastos constantes no crédito:

“Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá 
adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato 
ao Congresso Nacional.
(...)
§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida 
provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou 
vetado o projeto.”

MORAIS e  FERNANDES defendem que,  havendo aprovação parcial  da 

programação proposta, o decreto legislativo exigido poderá homologar as despesas liquidadas 

até  o  momento  da  sanção do PLV, ainda que ultrapassem o limite  estipulado  no projeto 

aprovado, sob a alegação de que tal medida estaria de acordo com o § 12, do art.  62, da 

Constituição Federal. Quanto às despesas não liquidadas que excedessem o limite finalmente 

aprovado pelo CN, por representarem previsão de despesas rejeitadas  no CN e que ainda 

podem  ser  canceladas,  seria  razoável  que  o  decreto  legislativo  prescrevesse  o  seu 

cancelamento.30

O § 11, do art. 62, da Constituição Federal, abaixo transcrito, que consta 

com a mesma redação na Resolução nº. 01/2002, art. 11, § 2º, trata da homologação tácita das 

despesas já liquidadas. Já em relação às despesas não liquidadas, o Poder Executivo deverá 

promover a anulação dos empenhos, deixando saldo suficiente para fazer frente aos direitos 

adquiridos de fornecedores de bens e serviços para a administração pública.

“§ 11. Não editado o decreto legislativo até 60 (sessenta) dias após a rejeição ou 
a perda de eficácia de Medida Provisória,  as relações jurídicas constituídas e 
decorrentes  de  atos  praticados  durante  sua  vigência  conservar-se-ão  por  ela 
regidas.”

- Situação nº. 3: a medida provisória é rejeitada no mérito

Os comentários feitos em relação à segunda hipótese da situação nº. 2, que 

trata da rejeição de uma parcela da programação da MP, também no tocante ao seu mérito, 

30  Ibidem, p. 17.
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são inteiramente aplicáveis a essa situação, em que a MP é totalmente reprovada. Do mesmo 

modo, nos termos fixados pela alínea II, do § 4º, do art. 5º e pelo caput do art. 11, ambos da 

Resolução nº. 1, de 2002-CN, a Comissão Mista apresentará decreto legislativo disciplinando 

as relações jurídicas originadas durante a vigência da medida provisória.

- Situação nº. 4: a medida provisória é arquivada

Esta situação ocorre quando, preliminarmente, um dos Plenários, da Câmara 

dos Deputados ou do Senado Federal, em relação a toda a programação da medida provisória, 

decide  pela  não  identificação  dos  pressupostos  constitucionais  e/ou  pela  ausência  de 

adequação  orçamentária  ou  financeira,  conforme  se  abstrai  do  conteúdo  do  art.  8º  da 

Resolução nº. 1, de 2002-CN, in verbis:

“Art. 8º. O Plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional decidirá, em 
apreciação preliminar, o atendimento ou não dos pressupostos constitucionais de 
relevância e urgência de Medida Provisória ou de sua inadequação financeira ou 
orçamentária, antes do exame de mérito, sem a necessidade de interposição de 
recurso, para, ato contínuo, se for o caso, deliberar sobre o mérito.
Parágrafo único. Se o Plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal 
decidir no sentido do não atendimento dos pressupostos constitucionais ou da 
inadequação  financeira  ou  orçamentária  da  Medida  Provisória,  esta  será 
arquivada.”

Atente-se que, no caso de medida provisória que trata de abertura de crédito 

extraordinário, de acordo com o § 3º,  do art.  167, da Constituição Federal,  o requisito da 

imprevisibilidade também deverá ser apreciado.

Recorde-se, aqui, que o arquivamento da MP denota o caráter terminativo 

imposto  pelo  não-atendimento  dos  pressupostos  constitucionais  ou  pela  inexistência  de 

adequação financeira ou orçamentária da MP.

Surge  nesse  caso  a  indagação  quanto  às  relações  jurídicas  originadas 

enquanto da vigência da MP. Entendo que o Congresso Nacional não deveria editar decreto 

legislativo convalidando a execução orçamentária efetuada até o arquivamento da MP, pois o 

Poder Executivo ignorou as exigências constitucionais. Acredito que a melhor saída, ainda 

que o efeito prático seja o mesmo, seria transferir toda a responsabilidade ao Presidente da 

República,  adotando  a  figura  da  homologação  tácita  prevista  no  §  11,  do  art.  62,  da 

Constituição Federal, e no § 2º, do art. 11, da Resolução nº. 1, de 2002-CN.
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MORAIS  e  FERNANDES  apregoam  que  a  CMO,  no  exercício  da 

competência  a  ela  atribuída  pelo  art.  2º,  §  6º,  da  Resolução  nº.  1,  de  2002-CN,  poderia 

adicionalmente propor que fosse realizada audiência pública com o(s) Ministro(s) de Estado 

da(s) área(s) contemplada(s) pelo crédito extraordinário, com o intuito de promover discussão 

com pedido de explicações sobre as razões de urgência, relevância e imprevisibilidade que 

ensejaram a edição da MP.31

- Situação nº. 5: perda de eficácia da medida provisória por decurso de 

prazo

Havendo inércia  do  Congresso  Nacional  quanto  à  apreciação  da  medida 

provisória no prazo constitucional previsto, não se manifestando, portanto, em relação aos 

pressupostos constitucionais, à adequação financeira e orçamentária, ao mérito da MP, esta 

perderá sua eficácia desde a edição, é o que preceitua o § 3º, do art.  62, da Constituição 

Federal:

“§ 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.”

Quanto aos efeitos jurídicos das despesas já realizadas pelo Poder Executivo 

até a perda de eficácia  da MP, poderia o decreto legislativo conferir  respaldo jurídico às 

mesmas, já que constitui uma situação em que o Poder Legislativo deixou transcorrer o prazo 

“in albis”  sem deliberação sobre a MP. Diferentemente da situação em que há a rejeição, 

neste caso o Congresso Nacional sequer se manifesta.

No tocante às despesas não liquidadas, o decreto legislativo também poderia 

convalidá-las ou se optar pela anulação dos empenhos deverá reservar recursos para saldar 

eventuais perdas e danos devidos ao fornecedor.

- Situação nº. 6: medida provisória que tem sua programação reduzida 

por emendas aprovadas

31  Ibidem, p. 21.
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A  Resolução  nº.  1,  de  2006-CN,  em  seu  art.  111,  em  seção  que  trata 

especificamente dos créditos extraordinários abertos por medida provisória, somente admitiu 

emendas que modifiquem o texto da medida provisória ou suprimam sua dotação, total ou 

parcialmente.

A nova redação teve sua origem em sugestões formuladas por consultores 

de orçamento, que queriam evitar as emendas de acréscimo ou de remanejamento. Ora, se o 

Presidente  da República  é  quem detém o conhecimento  pleno das causas motivadoras  do 

crédito extraordinário por MP, não é razoável admitir que os parlamentares possam apresentar 

emendas  para  criação  de  novos  subtítulos  orçamentários  aumentando  o  valor  do  crédito, 

inclusive  sem indicação  de  fonte,  ou  mesmo remanejar  parte  da  programação  para  outro 

subtítulo que não se configure merecedor de um crédito extraordinário.

Os efeitos produzidos por essas emendas de redução são os mesmos que já 

foram tratados nas situações que prevêem a rejeição total ou parcial da medida provisória.

A questão sensível que se coloca, novamente, diz respeito às despesas já 

executadas  pelo  Poder  Executivo,  cuja  programação  tenha  sido  subtraída,  total  ou 

parcialmente,  do  projeto  de  lei  de  conversão  sancionado.  O  decreto  legislativo  deverá 

disciplinar as relações jurídicas oriundas dos atos praticados durante a vigência da medida 

provisória.

- Situação nº. 7: o projeto de lei de conversão aprovado no Congresso 

Nacional é vetado

O Presidente da República, fazendo uso de suas atribuições constitucionais, 

pode  vetar,  total  ou  parcialmente,  a  programação  final  do  projeto  de  lei  de  conversão 

aprovado pelo Congresso Nacional, do mesmo modo como a qualquer projeto de lei.

Se  o  PLV  aprovado  reduziu  a  programação  inicialmente  proposta  pelo 

Poder  Executivo,  o  veto  é  uma  tentativa  de  oferecer  legalidade  às  despesas  por  esse  já 

executadas.

No entanto,  se o PLV aprova a  programação originalmente proposta  e é 

vetado  pelo  Presidente  da  República,  embora  possa  parecer  estranho,  o  que  se  pode 

depreender  é  que  o  Poder  Executivo  esteja  desistindo  de  uma  parcela  da  programação 

orçamentária, correspondente ao veto, por alguma inadequação constatada.
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1.3.3 Princípios constitucionais

A função  legislativa  primária,  de  acordo  com a  Constituição  Federal,  é 

plenamente atribuída ao Congresso Nacional. Ao Poder Executivo é conferida a competência 

para edição de atos com base em situações específicas. Um desses atos, a medida provisória 

deve se conformar com as normas que definem a função legislativa. É na Constituição Federal 

que  se  encontram  os  limites  de  cada  Poder  do  Estado.  Os  princípios  constitucionais 

representam uma forma de limitação.

Nesse  sentido,  importa  analisar  a  competência  excepcional  do  Poder 

Executivo  para  editar  medidas  provisórias,  sob  o  enfoque  dos  princípios  constitucionais 

fundamentais: do Estado de Direito, da proporcionalidade, da segurança jurídica e ainda do 

princípio democrático e do princípio da legalidade.

O princípio do Estado de Direito,  como valor  imanente  ao ordenamento 

jurídico, estabelece a ligação estrutural entre a atividade do Estado e o Direito. A atividade do 

Estado está relacionada ao Direito quanto à finalidade e quanto ao processo de intervenção.32

Em outras palavras, a atividade do Estado está absolutamente vinculada às 

normas que compõem o complexo jurídico, sejam elas constitucionais ou infraconstitucionais.

Conexo  ao  princípio  do  Estado  de  Direito,  e  como  limite  à  atuação 

legislativa  do  Poder  Executivo,  está  o  princípio  da  proporcionalidade  que,  entre  outras 

determinações, impõe que a atuação seja absolutamente indispensável, e a escolha do meio 

menos restritivo, dentre os abstratamente disponíveis. Nesse sentido, a atuação legislativa do 

Poder Executivo só é legítima quando nenhuma outra, menos restritiva, possa ser adotada.33

Assim,  a  eficácia  imediata  da  medida  provisória  e  a  sua  edição  sem a 

apreciação prévia do Congresso Nacional tornam-na mais restritiva que a lei. Se a situação, 

que se apresenta relevante e urgente, puder ser atendida por outros instrumentos normativos, 

sem riscos de prejuízos, deve-se afastar a possibilidade de utilização da medida provisória.

O princípio da segurança jurídica tem por finalidade garantir estabilidade 

aos  direitos  estabelecidos  em  nível  constitucional  e  previsibilidade  quanto  aos  efeitos 

jurídicos dos atos normativos.34

32  ÁVILA, Humberto Bergman, op. cit., p. 49.
33  Idem.
34  Ibidem, p. 50.
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A questão que se coloca para cotejo com o princípio da segurança jurídica 

diz respeito aos efeitos da medida provisória não convertida em lei. Se a medida provisória 

produz efeitos a partir  de sua edição, a não-conversão em lei tem efeito  ex tunc,  ou seja, 

retroage no tempo ao momento da expedição e restabelece a legislação anterior. E os efeitos 

jurídicos produzidos em decorrência da medida provisória? Entendo que a eficácia transitória 

e revogatória das medidas provisórias, pendente da condição resolutiva de conversão em lei, 

de certa forma atenta contra o princípio da segurança jurídica, na medida em que os efeitos 

jurídicos produzidos a partir de sua edição não estão plenamente assegurados, uma vez que 

poderão sofrer modificações durante o processo de apreciação no Congresso Nacional.

FERREIRA FILHO afirma que se trata de uma revogação condicional que 

depende para solidificar-se da conversão em lei do texto revocatório. Neste caso, como o 

efeito da medida provisória é ex tunc – desde sua edição -, se deve entender que desde esse 

momento não mais vigora a norma colidente. Entretanto, se a conversão não ocorrer, restaura-

se  o  Direito  anterior.  A  não-conversão  da  medida  provisória  tem,  portanto,  efeito 

repristinatório sobre o Direito com ela colidente. 35

O  princípio  democrático,  insculpido  no  art.  1º,  parágrafo  único  da 

Constituição Federal,  em se tratando de produção normativa,  merece particular relevo. Ao 

acentuar a participação dos cidadãos nas decisões políticas, a CF estabelece o procedimento 

legislativo  como  meio  capaz  de  incorporar  essa  dimensão  pluralista  e  participativa  (CF: 

preâmbulo, art.  1º, V), exteriorizada pela pluralidade de interesses e partidos políticos que 

compõem esse conjunto de atos. Por isso, conexo ao princípio democrático está o princípio da 

legalidade. A lei, em determinados casos (CF: art. 5º, II e XXXIX; art. 150, I; art. 165, I, II e 

III; art. 166, caput), é o único instrumento apto a inovar o ordenamento jurídico. 36 

É importar frisar que a medida provisória, com sua eficácia precária, porém 

imediata, não pode regular situações em que a Constituição Federal, em respeito ao princípio 

da legalidade, impõe a necessidade de lei que, por via de conseqüência, reclama a apreciação 

do Congresso Nacional, por meio dos representantes do povo (princípio democrático), tudo 

isso, antes da produção de eficácia do ato normativo.

Como se vê, antes mesmo de privar o Poder Executivo de dispor sobre tais 

matérias, a Constituição Federal ao determinar a necessidade de que certos âmbitos materiais 

fossem regulados por lei, impôs o cumprimento da forma, que se traduz no rito próprio de 

discussão, de consenso no âmbito do Congresso Nacional, para dar legitimidade à norma.
35 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 5ª. ed. rev., ampl. e atualizada. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 245.
36  ÁVILA, Humberto Bergman, op. cit., p. 51.
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Assim,  nas  matérias  que  a  Constituição  Federal  permitiu  o  emprego  de 

medida provisória, a lei de conversão aprovada pelo Congresso Nacional oferece estabilidade 

aos efeitos transitórios da MP e representa a estreita observância do princípio democrático. 

Ademais, a apreciação do Congresso Nacional representa uma forma de controle exercido 

sobre o Executivo, procurando coibir a prática de abusos por parte desse Poder.

A competência  presidencial  para editar  medida provisória  surge somente 

diante de caso de relevância e urgência, como exceção ao princípio geral da legalidade. Essa 

excepcionalidade à legalidade impõe-lhe interpretação estrita. Sendo a norma uma exceção ao 

princípio democrático  (e,  portanto,  ao da legalidade),  seu âmbito material  de aplicação é, 

segundo o próprio sistema, restrito. O intérprete não restringe o sentido da norma; a própria 

norma é que possui sentido restrito diante do sistema constitucional. Conclui afirmando que a 

competência estabelecida no artigo 62 da CF constitui exceção aos princípios constitucionais 

fundamentais, especialmente, os relativos à segurança, à democracia e à legalidade.37

AMARAL JÚNIOR trazendo citação de Machado: “Não nos parece que a 

utilização de medidas provisórias constitua exceção ao princípio da legalidade. O Presidente 

da República, ao editá-las, está exercendo função legislativa da qual se encontra investido 

pela Constituição. Excepcional é, na verdade, essa competência que lhe é atribuída, mas o ato 

resultante de seu exercício é, induvidosamente, um ato legislativo.” 38

Ainda  sob  o  enfoque  do  princípio  da  legalidade,  julgou-se  apropriado 

analisar a natureza jurídica da medida provisória.

A despeito de reconhecer que é comum, na doutrina brasileira,  reduzir a 

expressão  lei  à significação própria da  lei  formal,  assevera que a medida provisória é lei, 

porque consta das espécies normativas primárias elencadas no art. 59 da Constituição Federal. 

Por isso, integra o processo legislativo em face de expressa previsão constitucional.39

SEABRA  FAGUNDES  anota  que  atualmente,  o  direito  constitucional 

admite,  em  determinadas  circunstâncias  rigidamente  disciplinadas,  o  exercício  da  função 

legislativa pelo Executivo.  Por conseguinte,  a lei  não é apenas aquela editada pelo Poder 

Legislativo.  É  possível  afirmar  que,  no  atual  contexto  da  experiência  jurídica,  todo  ato 

emanado das entidades às quais a Constituição atribua função legislativa, quando praticado no 

uso  da  competência  constitucionalmente  outorgada,  será  lei,  desde  uma  perspectiva 

genérica.40

37  Ibidem, p. 69.
38  MACHADO, p. 34 apud AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do, 2004, p. 123.
39  CLEVÈ, Clèmerson Merlin, op. cit., p. 168.
40  SEABRA FAGUNDES, p. 19-20 apud CLÉVE, Clèmerson Merlin, idem.
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A previsão contida no art.  59 de que o processo legislativo compreende 

também  as  medidas  provisórias  não  lhes  outorga  natureza  legislativa,  pois  o  sentido  da 

inclusão está em que elas tendem a se converter em lei (art. 62, parágrafo único – antes da EC 

nº. 32), ou seja, é uma hipótese especial de produção legislativa. Em suma, a CF no seu art. 62 

autoriza o Presidente da República, a praticar um ato, de natureza administrativa, ao qual ela 

atribui força de lei. Esta é a visão de GRECO. 41

MELLO não admite que a medida provisória seja considerada lei porque 

não provem do Legislativo e apresenta suas razões: 1) as medidas provisórias correspondem a 

uma forma excepcional de regular certos assuntos, ao passo que as leis são via normal de 

discipliná-los; 2) as medidas provisórias são, por definição, efêmeras, enquanto as leis, além 

de perdurarem normalmente por tempo indeterminado, quando temporárias têm seu prazo por 

elas mesmas fixado, ao contrário das MP’s, cuja duração máxima já está preestabelecida na 

Constituição:120 dias; 3) as medidas provisórias são precárias, isto é, podem ser infirmadas 

pelo Congresso a qualquer momento dentro do prazo em que deve aprecia-las, em contraste 

com a lei, cuja persistência só depende do próprio órgão que a emanou (Congresso); 4) a 

medida provisória não confirmada, isto é, não transformada em lei, perde sua eficácia desde o 

início, enquanto a lei, diversamente, ao ser revogada, apenas cessa seus efeitos ex nunc; 5) a 

medida  provisória  ,  para  ser  expedida,  depende  da  ocorrência  de  certos  pressupostos, 

especialmente os de “relevância e urgência”, enquanto, no caso da lei, a relevância da matéria 

não é condição para que seja produzida; antes, passa a ser de direito relevante tudo o que a lei 

houver estabelecido. Demais disso, inexiste o requisito de urgência. 42

O ilustre doutrinador,  fazendo distinção do ato administrativo,  define ato 

político ou de governo com sendo aqueles praticados com margem de discrição e diretamente 

em obediência à Constituição, no exercício de função puramente política, tais o indulto, a 

iniciativa de lei pelo Executivo, sua sanção ou veto, sub color de que é contrária ao interesse 

público. 43

Acompanhando  o  entendimento  de  MELLO,  NIEBUHR  afirma  que  a 

medida provisória adequa-se perfeitamente ao conceito de ato político ou de governo, porque 

expedido  pelo  Presidente  da  República,  de  forma  discricionária,  para  evitar  gravame 

insuportável para o interesse público. Acrescenta ainda que a medida provisória tem caráter  

normativo, por ser um ato geral e abstrato, que serve para regular as relações sociais, cujo 

descumprimento acarreta sanção e que tem  força de lei, visto que inova a ordem jurídica, 
41  GRECO, Marco Aurélio, op. cit., p. 16.
42  MELLO, Celso Antônio Bandeira de, op. cit., p. 119.
43  Ibidem, p. 351-352.
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criando,  alterando  ou  extinguindo  direitos.  Salienta  o  seu  caráter  excepcional,  porque 

produzida  pelo  Executivo  e  não  pelo  Legislativo,  representando  exceção  ao  princípio  da 

divisão de poderes; é  efêmera, como o próprio nome indica, ela é provisória, não devendo 

perpetuar-se no tempo, mas apenas atender à situação excepcional; é cautelar porque deve ser 

utilizada  apenas  para  oferecer  resposta  à  situação  relevante  e  urgente,  cuja  intervenção 

legislativa não pode esperar o procedimento legislativo ordinário; é também precária,  visto 

que pode ser rejeitada a qualquer momento pelo Congresso Nacional. 44

FERREIRA  FILHO  assinala  que  a  medida  provisória  é  um  típico  ato 

normativo  primário  e  geral.  Edita-o  o  Presidente  no  exercício  de  uma  competência 

constitucional,  de  uma competência  que,  insista-se,  lhe  vem diretamente  da Constituição. 

Manifesta  assim  a  existência  de  um  poder  normativo  primário,  próprio  do  Presidente  e 

independente de qualquer delegação. Prega ainda que a medida provisória por ter força de lei 

é válida, portanto, gera direitos e obrigações desde sua edição, pois é lei, no sentido amplo 

que tem essa palavra no art. 5º, II, da Constituição.45

AMARAL JÚNIOR sustenta que a medida provisória por ter força, valor e 

eficácia de lei é materialmente lei, mas não é lei formal do Congresso Nacional, tornando-se 

lei, formal, pelo processo de conversão. Trata-se de ato de natureza legislativa confiado ao 

Presidente da República, de modo que o Poder Legislativo e o Poder Executivo partilham – ao 

menos em alguma medida – a potestade de legislar. Entende ainda que, se a medida provisória 

é lei (ao menos materialmente), efetivamente revoga a legislação anterior com ela conflitante, 

ainda que o faça sob condição resolutiva, qual seja, a conversão em lei. 46

No  que  diz  respeito  às  medidas  provisórias,  não  obstante  os 

questionamentos de ordem doutrinária em relação à sua natureza jurídica, o Supremo Tribunal 

Federal firmou entendimento de que se trata de ato dotado de força normativa, ressalvada 

sua validade enquanto proposição legislativa suscetível de ser convertida ou não em lei (ADI 

293, Relator Ministro Celso de Mello e ADI 427, Relator Ministro Sepúlveda Pertence) e, 

portanto, sujeita, em tese, ao controle abstrato de constitucionalidade.

Compartilho  da  posição  defendida  por  FERREIRA FILHO e  AMARAL 

JÚNIOR, quanto à eficácia revogatória da medida provisória enquanto lei material. O exame 

do  Congresso  Nacional,  convertendo  a  medida  provisória  em  lei,  de  fato,  sana  o  vício 

produzido pelo ingresso do ato normativo no mundo jurídico sem a apreciação preliminar do 

Legislativo, formalidade esta exigida para o processo legislativo ordinário. 
44  NIEBUHR, Joel de Menezes, op. cit., p. 85.
45  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves, op. cit., 2002, p. 240.
46  AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do, op. cit., 2004, p. 126.
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Doravante,  passo a analisar  os dispositivos constitucionais  que tratam da 

produção  normativa  no  tocante  à  temática  orçamentária,  sob  o  enfoque  do  princípio  da 

legalidade  e  da  limitação  material,  especialmente  o  uso  de  medidas  provisórias  para 

disciplinar tal matéria.

Segundo o artigo 165 da Constituição Federal, serão de iniciativa do Poder 

Executivo, as leis que tratem de matéria orçamentária, nestas palavras:

“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I-o plano plurianual;
II-as diretrizes orçamentárias;
III-os orçamentos anuais.”

É de simples constatação que o texto constitucional exige lei, que por sua 

própria natureza formal não deve ser confundida com nenhuma outra espécie normativa.

O artigo 166 da Carta Constitucional ao fazer menção a “projetos de leis” 

corrobora a exigência de lei, que assim reza:

“Art.  166.  Os  projetos  de  leis  relativos  ao  plano  plurianual,  às  diretrizes 
orçamentárias,  ao orçamento anual e aos créditos  adicionais serão apreciados 
pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.”

A  determinação  constitucional  de  que  matéria  orçamentária  deverá  ser 

tratada por lei, portanto, com apreciação prévia do Legislativo, demonstra a clara preocupação 

do  constituinte  de  que  receitas  e  despesas  fossem  controladas  por  aquele  Poder,  não 

permitindo que o Executivo pudesse livremente dispor das mesmas. Assim, são atribuições do 

Legislativo certificar-se da adequada previsão das receitas e fixar as despesas que deverão ser 

realizadas com os recursos arrecadados.

É  de  se  notar  ainda  a  preocupação  do  constituinte  no  tocante  à  matéria 

orçamentária,  ao  exigir  uma comissão  mista  permanente  de  Senadores  e  Deputados  para 

examinar  e  emitir  parecer  preliminar  sobre  os  projetos  de  lei  relativos  a  orçamento,  nos 

termos  do  inciso  I,  do  §  1º,  do  art.  166  da  Constituição  Federal.  Ou  seja,  o  comando 

constitucional impôs um procedimento específico para a apreciação de tais matérias.

A única exceção admitida  pelo legislador  ordinário refere-se à  figura  do 

crédito adicional extraordinário, nos termos do § 3º, do art. 167, da Constituição Federal que 

admitiu  a  abertura  desta  espécie  de  crédito,  via  medida  provisória,  em  situações 

excepcionalíssimas e se atendidos os pressupostos fixados na Carta constitucional.

Um dos instrumentos normativos postos à disposição do Poder Executivo 

pela Constituição Federal, a lei delegada não poderá ter por objeto a produção de legislação 
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sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos, de acordo com o artigo 68, § 

1º, inciso III, da CF, in verbis:

“Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que 
deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.
§  1º  Não  serão  objeto  de  delegação  os  atos  de  competência  exclusiva  do 
Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou 
do Senado Federal,  a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação 
sobre:
(...)
III-planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.”

Observe-se  que o constituinte  ao deixar  determinadas  matérias  imunes  à 

deliberação do Poder Executivo, mantendo-as sob plena reserva do Legislativo, demonstrou 

com evidência que as mesmas reclamam o uso de lei,  exigindo, portanto, o procedimento 

típico de elaboração que conta com a discussão e votação no Congresso Nacional, antes da 

produção de efeitos.

Ensina José Afonso da Silva que “(...) uma interpretação lógico-sistemática 

leva a concluir que o Presidente da República não poderá disciplinar por medidas provisórias 

situações ou matérias que não podem ser objeto de delegação. Seria um despautério que as 

medidas provisórias pudessem regular situações que sejam vedadas às leis delegadas”. 47

O Ministro do STF, Sepúlveda Pertence, em seu voto na ADI-MC 162/DF, 

acentuou: “Há dois instrumentos básicos de legislação pelo Governo no Direito brasileiro: um 

é a medida provisória, outro é a delegação legislativa. Qual é o mais grave para o sistema de 

separação de poderes? Creio ser patente que é a medida provisória, porque, aí, a iniciativa, o 

impulso  original,  a  decisão  é  do  governo,  ao  passo  que  na  delegação  legislativa  o  ato 

normativo governamental sucede a prévia habilitação do Congresso que ele pode limitar, que 

ele pode restringir, ditanto standards fundamentais. Não consigo entender, no pressuposto da 

racionalidade de um texto normativo, que onde se limitou a delegação legislativa que, como 

mostrei, é uma derrogação muito menos violenta do sistema fundamental da separação dos 

poderes, se possa permitir, em matéria de medida provisória, que por um ato individual do 

Chefe do Governo, em sistema presidencialista, se gerem efeitos imediatos e muitas vezes 

irreversíveis.”

Se em relação a determinadas matérias, a Constituição proibiu a delegação 

legislativa,  impedindo  o  alcance  do  Poder  Executivo,  não  parece  razoável  seja  admitido 

dispor  sobre  as  mesmas  por  meio  de  medida  provisória.  Especificamente,  no  tocante  à 

temática orçamentária, ainda se utiliza do termo “lei” em vários de seus dispositivos, com 

47  SILVA, José Afonso da, 1989, p. 459 apud CLÈVE, Clèmerson Merlin, op. cit., p. 183.
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exceção da abertura de crédito extraordinário, prevista no art. 167, § 3º, da CF, que ao remeter 

à observância do disposto no art. 62, faz crer que neste caso a medida provisória poderá ser 

utilizada, desde que atendidos os requisitos constitucionais da relevância, da urgência e da 

imprevisibilidade.

AMARAL  JÚNIOR  acentua  que  em  matéria  orçamentária,  a  Emenda 

Constitucional nº. 32/2001 (alínea d do inciso I do § 1º do art. 62), somente permitiu à medida 

provisória a abertura de crédito extraordinário que, em verdade pela sua própria natureza, tem, 

na medida provisória, o veículo legislativo por excelência. 48

Pode-se concluir que a medida provisória em situações que se apresentem 

relevantes e urgentes, adquirirá força, valor e eficácia de lei. E adquire também esta condição 

porque  a  Constituição  Federal  apresenta  um  campo  material  de  aplicação  que  pode  ser 

regulado  por  MP.  A  matéria  orçamentária  não  faz  parte  dessa  área  de  domínio  da  MP, 

porquanto a única exceção deferida pela CF diz respeito à abertura de crédito extraordinário, 

para atender a despesas imprevisíveis e urgentes. Logo não há que se falar em uso indistinto 

de medida provisória para disciplinar o tema orçamento. Assim sendo, entendo que a medida 

provisória que abre crédito extraordinário somente atinge esse  status legal se observados os 

pressupostos constitucionais atinentes a ambos os institutos,  não implicando,  portanto,  em 

ofensa ao princípio da legalidade.

48  AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do, op. cit., 2004, p. 216-217.
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2 CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO

Uma das mais antigas modalidades de mecanismos de ajuste orçamentário, 

o  crédito  extraordinário  teve  a  primeira  norma datada da época do Brasil  Império,  tendo 

surgido  ao  lado  dos  créditos  suplementares,  diferenciando-se  destes  por  exigir  a 

imprevisibilidade e a urgência. A lei nº. 589, de 9 de setembro de 1850, em seu art. 4º assim 

dispunha:

“§ 4º. Se porem estiver reunido o Corpo Legislativo não poderá o Governo abrir 
os referidos Créditos, nem autorisar a despeza sem que elles sejão previamente 
votados  em  Lei.  Exceptuão-se  os  casos  extraordinários,  com  sejão  os  de 
epidemia, ou qualquer outra calamidade publica, sedição, insurreição, rebellião, 
e  outros  desta  natureza,  em  que  o  Governo  poderá  autorisar  previamente  a 
despeza, dando imediatamente conta ao Poder Legislativo.”

Essa orientação foi mantida no Código de Contabilidade Pública, Decreto 

nº. 4.536, de 1922, mediante parecer prévio do Tribunal de Contas.

No plano constitucional, foi a Carta de 1934, art. 186, § 1º que tratou pela 

primeira vez da abertura de crédito extraordinário, que poderia ocorrer de acordo com a lei 

ordinária, para despesas urgentes e imprevistas em caso de calamidade pública, rebelião ou 

guerra.

As Cartas de 1946 (art. 75) e de 1967 (art. 64, § 2º) mantiveram o princípio 

da  excepcionalidade  para  os  créditos  extraordinários,  restringindo-os  aos  casos  de 

necessidades urgentes ou imprevistas, como guerra, subversão interna ou calamidade pública, 

entendimento esse que também foi preservado na atual Constituição (art. 167, § 3º), como se 

pode ver:

“§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a 
despesas  imprevisíveis  e  urgentes,  como  as  decorrentes  de  guerra,  comoção 
interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62.”

No tocante ao crédito extraordinário, nota-se que a Constituição Federal de 

1988 trouxe inovações quanto ao texto anterior. Se entendido, que as três situações descritas 

(guerra, comoção interna ou calamidade pública) são meramente exemplificativas, pode-se 

afirmar que, de certa forma, ampliou o leque de possibilidades que possam merecer o uso 
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dessa modalidade de crédito; ao remeter à observância do disposto no art. 62, determina o uso 

do  instituto  da  medida  provisória  como  o  instrumento  normativo  próprio  para  ensejar  a 

abertura do crédito extraordinário.

O crédito extraordinário é uma das espécies de crédito adicional e, portanto, 

retifica o orçamento anual. Sendo assim, as despesas que reclamem a abertura de um crédito 

extraordinário por medida provisória deverão reunir os pressupostos constitucionais inerentes 

à MP e ao crédito extraordinário, quais sejam, a relevância, a urgência e a imprevisibilidade.

A Lei  nº.  4.320,  de 17 de março de 1964, que estatui  normas gerais  de 

direito  financeiro  para  elaboração  e  controle  dos  orçamentos  e  balanços  da  União,  dos 

Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito  Federal,  trata  dos  créditos  extraordinários,  como 

espécie de créditos adicionais, em seu artigo 41, in verbis:

“Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
II  -  especiais,  os  destinados  a  despesas  para  as  quais  não  haja  dotação 
orçamentária específica;
III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso 
de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.”

Todavia, a Lei nº. 4.320, de 1964, no tocante à forma legal para abertura 

desse tipo crédito, encontra-se dissonante com a Constituição Federal, como se pode verificar 

pela leitura do art. 44, nestas palavras:

“Art.  44.  Os  créditos  extraordinários  serão  abertos  por  decreto  do  Poder 
Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo.”

2.1 Pressupostos constitucionais

Como se  pode  depreender  do  texto  constitucional,  a  abertura  de  crédito 

extraordinário  somente  será admitida para atender  a despesas imprevisíveis e urgentes  e 

para atender a despesas excepcionais como as decorrentes de  guerra, comoção interna ou 

calamidade  pública.  A  Constituição  impôs  condições  às  despesas,  imprevisibilidade  e 

urgência,  e  estabeleceu  algumas  das  situações  que  podem  demandar  um  crédito 

extraordinário.
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A  imprevisibilidade  está  associada  a  algo  inesperado,  que  não  se  pode 

prever em condições normais.

BASTOS  e  MARTINS  chamam  a  atenção  para  a  teoria  da 

imprevisibilidade, que no direito privado, é estudada a partir da denominada cláusula “rebus  

sic stantibus”, ou seja, a partir do momento em que as condições preestabelecidas entre as 

partes passam a conviver com um fator de desequilíbrio, não previsto pelos contratantes. A 

teoria  da  imprevisibilidade  permite  que  soluções  excepcionais  e  extraordinárias  sejam 

encontradas  pelas  partes  ou  pelos  tribunais  para  reequilibrar  os  contratos.  Para  o  direito 

público, o princípio não é diverso. É imprevisível o que não foi nem poderia ser previsto na 

elaboração orçamentária.49

Acrescentam ainda os autores que o imprevisível, todavia, deve ser também 

ser acompanhado do inevitável. Além de imprevisíveis os fatos, os acontecimentos devem ser 

tidos por inevitáveis pelas partes no direito privado, ou no direito público pelos poderes.

FERREIRA  FILHO  entende  que  a  despesa  deve  ser  imprevista  e  não 

imprevisível como diz a Constituição. O imprevisto de que decorre a despesa não necessita 

ser  tal  que  não  poderia  ser  previsto  pelo  bonus  pater  familias.  As  próprias  calamidades 

públicas são previsíveis, no sentido de que é provável que ocorram dentro um determinado 

período.50

A urgência impõe que não haja retardamento da providência a ser tomada. 

Se a situação puder aguardar, deverá ser atendida por um crédito especial, aprovado por meio 

de  um  projeto  de  lei,  de  acordo  com  o  previsto  nos  artigos  166,  caput  e  167,  V  da 

Constituição Federal, ou até mesmo a despesa poderá incluída no projeto de lei orçamentária 

para o exercício seguinte.

No direito  público  orçamentário,  além de  imprevisíveis  e  inevitáveis,  as 

despesas não constantes de projeção orçamentária devem ser urgentes, visto que se não o 

forem podem aguardar o exercício seguinte e a aprovação da lei de meios para o mesmo. 

Deve-se, pois, entender que o “urgente” no concerne ao § 3º é aquela ocorrência em que inútil 

se  torna  aguardar  o  orçamento  para  o  próximo exercício,  ou  seja,  são  despesas  a  serem 

efetivadas dentro do exercício, segundo a lição de BASTOS e MARTINS.51

49  BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra, op. cit., p. 417.
50  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. 2ª. ed. rev., atual. e 

reformulada. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 164.
51  BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra, op. cit., p. 418.
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2.2 Despesas que justificam o crédito extraordinário

2.2.1 Guerra, comoção interna e calamidade pública

Ao exemplificar as despesas do art. 167, § 3º (guerra, comoção interna ou 

calamidade pública),  o constituinte procurou dar a devida medida da excepcionalidade, da 

gravidade de tais  situações.  Portanto,  não pode ser  qualquer despesa que deve merecer  a 

abertura de crédito extraordinário, mas somente aquela que traga na sua essência um grau de 

extraordinariedade compatível com as elencadas no dispositivo constitucional. Além disso, ao 

incluir a partícula “como” deixa claro que o rol não é taxativo, mas meramente demonstrativo.

A guerra significa a luta armada contra nação estrangeira, que será regida 

segundo as regras do direito internacional. A comoção interna deve ser grave, a ponto de 

colocar  em  risco  iminente  a  ordem  constitucional  ou  a  segurança  das  pessoas  e  das 

instituições, e que não possa ser dominada pelos meios repressivos ordinários do Estado. A 

calamidade pública constitui um infortúnio da natureza que provoque danos significativos às 

pessoas, às instalações físicas (residências e prédios públicos), ao meio ambiente e também à 

economia de uma comunidade.

Em  vários  outros  dispositivos  constitucionais,  pode-se  perceber  a 

preocupação do constituinte com as despesas extraordinárias:

“Art. 148. A União, mediante lei complementar,  poderá instituir empréstimos 
compulsórios:
I – para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, 
de guerra externa ou sua iminência;
(...)”

“Art. 154. A União poderá instituir:
(...)
II  –  na  iminência  ou  no  caso  de  guerra  externa,  impostos  extraordinários, 
compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, 
gradativamente, cessadas as causas de sua criação.”

Esses dispositivos da Constituição vêm para dar o necessário balizamento às 

situações que podem ser consideradas excepcionais, incomuns e não esperadas. Os artigos 

acima citados procuram revelar situações que se mostram graves, ameaçadoras e que exigem 
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uma pronta atuação do Estado, e por esta razão também podem merecer a utilização de um 

crédito extraordinário, tais quais as descritas no § 3º, artigo 167 da Constituição. 

Guerra,  calamidade  pública,  comoção  interna  e  outras  congêneres  são 

situações  anômalas  e  por  isso  reclamam a  intervenção  excepcional  do  Estado,  de  forma 

moderada, para o estabelecimento da normalidade.

É interessante verificar que as situações trazidas no § 3º, do art. 167 da CF 

podem também dar ensejo à decretação do estado de defesa e do estado de sítio, considerados 

salvaguardas constitucionais. Passa-se então a analisar os dois institutos e a possibilidade ou 

não da abertura de crédito extraordinário na ocorrência de ambos.

2.2.2 Estado de defesa e estado de sítio

Para  proteger  o  Estado  de  Direito  e  o  regime  democrático,  algumas 

situações previstas na Constituição Federal permitem que o governante possa adotar medidas 

de exceção. Situações como agitações populares graves, desordem, calamidades públicas que 

não possam ser resolvidas com o uso de medidas regulares colocam em risco a segurança dos 

cidadãos  e  também  das  instituições  democráticas.  Estas  circunstâncias,  que  fogem  da 

normalidade,  permitem  que  o  Presidente  da  República,  por  expressa  autorização 

constitucional,  decrete  o  estado  de  defesa  ou  o  estado  de  sítio,  restringindo  garantias 

constitucionais, a fim de assegurar a paz social, a soberania do Estado e preservar os próprios 

direitos fundamentais, prescritos na Carta Constitucional.

SANTOS define o sistema constitucional das crises como sendo o conjunto 

de  normas  constitucionais  que,  informadas  pelos  princípios  da  necessidade  e  da 

temporariedade,  têm  por  objeto  as  situações  de  crises  e  por  finalidade  a  mantença  ou 

restabelecimento da ordem constitucional.52

De acordo com o art. 136 da Constituição, o estado de defesa poderá ser 

decretado para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a 

ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou 

atingidas  por  calamidades  de  grandes  proporções  na  natureza.  Para  decretar  o  estado  de 
52  SANTOS, 1981, p. 32 apud SLAIBI FILHO, Nagib.  Estado de defesa e estado de sítio.  Rio de Janeiro, 

Revista Forense, v. 306 – 1989 – (abril/maio/junho), p. 334.

48



defesa, o Presidente da República deverá ouvir previamente o Conselho da República e o 

Conselho de Defesa Nacional.

O decreto do estado de defesa determinará o tempo de sua duração, que não 

será  superior  a  trinta  dias,  prorrogável  por  igual  período,  se  persistirem  as  razões  que 

justificaram a sua decretação. Especificará também as áreas a serem abrangidas e indicará as 

medidas coercitivas que deverão vigorar durante a sua vigência. O decreto instituidor ou o de 

prorrogação será submetido, com a devida justificação, dentro de vinte e quatro horas, ao 

Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.

Constam das medidas constritivas:  a restrição aos direitos de reunião, ao 

sigilo de correspondência e ao sigilo de comunicação telegráfica e telefônica; ocupação e uso 

temporário de bens públicos,  em caso de calamidade pública,  respondendo a União pelos 

danos e custos decorrentes.

Para evitar abusos, durante o período de vigência do estado de defesa, a 

Constituição  Federal  exige  que  a  prisão  por  crime  contra  o  Estado  seja  comunicada 

imediatamente ao juiz competente, contendo declaração, pela autoridade executora, do estado 

físico e mental do detido no momento de sua autuação. A prisão não poderá ser superior a dez 

dias, salvo se autorizada pelo Judiciário e ainda é vedada a incomunicabilidade do preso.

O estado de sítio, medida bem mais severa que o estado de defesa, encontra-

se disciplinado nos artigos 137 a 139 da Constituição. Exige a prescrição constitucional que o 

Presidente da República, depois de ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa 

Nacional, solicite autorização ao Congresso Nacional para decretá-lo, relatando os motivos 

determinantes do pedido. O Congresso Nacional decidirá por maioria absoluta.

São causas que podem dar ensejo à decretação do estado de sítio a comoção 

grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida 

tomada durante o estado de defesa (prazo máximo de 30 dias,  prorrogável,  cada vez, por 

prazo idêntico) ou ainda a declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada 

estrangeira (enquanto durar).

O decreto indicará sua duração, as normas necessárias a sua execução e as 

garantias  constitucionais  que  ficarão  suspensas,  e,  depois  de  publicado,  o  Presidente  da 

República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.

São medidas que poderão ser tomadas contra os cidadãos, durante o estado 

de sítio decretado em razão de comoção grave ou ineficácia de medida tomada durante o 

estado de defesa: a) obrigação de permanência em localidade determinada; b) detenção em 

edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns; c) restrições relativas à 
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inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e 

à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei; d) suspensão da liberdade 

de  reunião;  e)  busca  e  apreensão  em domicílio;  f)  intervenção  nas  empresas  de  serviços 

públicos; g) requisição de bens. Os pronunciamentos parlamentares podem ser excluídos das 

limitações  da  alínea  “c”,  desde  que  autorizado  pela  Mesa  Diretora  da  respectiva  Casa 

Legislativa.

Existem ainda algumas disposições que são comuns ao estado de sítio e ao 

estado de defesa. São elas: a designação pelo Congresso Nacional de uma Comissão de cinco 

parlamentares  para  acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  das  medidas  implementadas;  sem 

prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes, cessado 

o estado de defesa ou o estado de sítio, também cessarão seus efeitos; uma vez cessados o 

Presidente  da  República  enviará  mensagem ao  Congresso  Nacional  relatando  as  medidas 

aplicadas durante a sua vigência, especificando e justificando as providências adotadas, com 

relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas.

Para  FERREIRA  FILHO  a  declaração  do  estado  de  sítio  condiciona  a 

entrada em vigor de uma legalidade especial a que os governantes têm de conformar-se nas 

piores contingências. Assim, sempre lei existe, fixando previamente o que se pode e o que não 

se pode fazer. Ademais, o respeito à lei é verificado tanto politicamente pelo Parlamento, 

quanto,  sob  certas  condições,  juridicamente  pelos  Tribunais,  o  que  o  deve  assegurar 

convenientemente. Dá-se, em sua vigência, um alargamento dos poderes governamentais por 

se afastarem temporariamente os limites que são as garantias individuais. Todavia, o arbítrio é 

vedado, visto que ao governante, só é lícito fazer o que as regras constitucionais do sítio 

facultam. 53

FACCIOLI sugere os seguintes limites materiais-implícitos, na adoção do 

estado de defesa ou do estado de sítio: I) do respeito e a dignidade à pessoa humana; II) da 

prevalência dos direitos humanos; III) da obediência ao princípio máxime da legalidade; IV) 

da  proporcionalidade,  quando  na  redução  dos  direitos  e  garantias  fundamentais;  V)  da 

precariedade da vigência das medidas de exceção; VI) da motivação-discricionária (arbítrio X 

necessidade) para decretação dos institutos; VIII) independente do "perigo" a ser enfrentado, 

adotar-se-á sempre a postura defensiva (animus defendi); IX) os efeitos – impactos – causados 

devem, buscar, em última instância a ordem pública e a pacificação da sociedade.54

53  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O estado de sítio na Constituição Brasileira de 1946 e na sistemática 
das medidas extraordinárias de defesa da ordem constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1964, p. 
170-171.

54  FACCIOLLI,  Ângelo Fernando.  O Estado extraordinário:  fundamentos,  legitimidade  e limites  aos meios 
operativos, lacunas e o seu perfil perante o atual modelo constitucional de crises. Jus Navigandi. Disponível 
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ARAÚJO e NUNES JÚNIOR defendem que a instituição de uma dessas 

medidas constitucionais engendra um regime jurídico de legalidade extraordinária que afasta, 

temporariamente, o conjunto de normas jurídicas regentes das relações sociais, que, no ponto, 

cedem passo a  regras excepcionais,  justificadas pela necessidade de eficiente proteção do 

país, do Estado e da sociedade, com base na adoção de medidas mais rigorosas do que as 

comumente permitidas pelos instrumentos ordinários de coerção.55

É  de  fácil  constatação  que  as  causas  que  podem  ensejar  a  adoção  das 

medidas excepcionais do estado de defesa e do estado de sítio têm perfeita correlação com as 

situações que admitem o uso de medida provisória para a abertura de crédito extraordinário. 

Desse modo, permito-me asseverar que decretadas as salvaguardas constitucionais também 

poder-se-á expedir medida provisória para prover crédito adicional extraordinário.

em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3079 Acesso em: 01 de jun. 2007.
55  ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 8ª ed., rev. 

e atual. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 382.
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3 CONTROLE JURISDICIONAL

3.1 A  constitucionalidade  das  medidas  provisórias  que  abrem  créditos 

extraordinários

O  controle  de  constitucionalidade  das  normas,  nas  palavras  de  SLAIBI 

FILHO, é o “conjunto de instrumentos decorrentes da própria Constituição para a salvaguarda 

de sua supremacia, fundando-se na necessidade de preservar a soberania do poder constituinte 

em face de qualquer outro poder”.56

No Direito Brasileiro, o controle judiciário pode ser difuso ou concentrado.

Na  primeira  modalidade,  qualquer  magistrado,  no  exame  dos  casos 

concretos de sua competência, está autorizado a apreciar pedido incidental de declaração de 

inconstitucionalidade.  Se  julgado  procedente  o  pleito,  a  respectiva  declaração  de 

inconstitucionalidade somente produzirá efeito entre as partes daquele específico processo. 

Esse controle também é exercido pelo Supremo Tribunal Federal quando examina os casos 

concretos em grau de recurso extraordinário (art. 105, III, da CF/88).

Diferentemente,  a segunda modalidade constitui-se competência  privativa 

do  Supremo  Tribunal  Federal,  conforme  dispõe  o  art.  102,  I,  da  CF/88,  e  denomina-se 

concentrado justamente porque é reservado a um único órgão. Regulamentadas em 1999 pela 

Lei 9.868, as ações diretas de constitucionalidade e de inconstitucionalidade,  têm eficácia 

contra  todos  (erga  omnes) e  efeito  vinculante  aos  órgãos  do  Poder  Judiciário  e  à 

Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

Além disso, no art. 102, § 1º, da CF/88 está prevista a ação de argüição de 

descumprimento de preceito fundamental – ADPF, regulamentada pela Lei 9.882/99. Através 

desse instrumento, o STF pode “avocar” determinada ação, em trâmite perante qualquer juízo 

ou Tribunal, em que se discute a inconstitucionalidade ou não de atos federais, estaduais ou 

municipais. Nessa hipótese, o andamento da ação fica sobrestado até que o STF se pronuncie 
56  SLAIBI FILHO, Nagib. Direito Constitucional. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 142.
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a  respeito  da  constitucionalidade  ou  inconstitucionalidade,  vindo  essa  decisão  a  produzir 

efeito vinculante para todos os órgãos judicantes e administrativos e  erga omnes. Abre-se, 

aqui, um pequeno parêntese para registrar que há divergências a respeito da ADPF constituir-

se ou não controle concentrado de constitucionalidade ou ação autônoma de impugnação de 

controle incidental de inconstitucionalidade, o que se apresenta irrelevante para o objeto do 

presente estudo.

Especificamente no que diz respeito ao controle concentrado, a análise a ser 

feita pelo STF tem como objeto lei ou ato normativo. Na expressão lei, compreende-se o ato 

jurídico  emanado  do  Poder  Legislativo  e  que  obedece  a  um processo legislativo  próprio, 

enquanto que por ato normativo, passível de controle concentrado, aquele ato que, ainda que 

administrativo, possua conteúdo genérico e abstrato e regula novas situações jurídicas, em 

outras palavras, lei no sentido material. 57

Essa  rápida  digressão  apresenta-se  necessária  para  que  se  compreenda  a 

jurisprudência firmada no âmbito do STF sobre o controle concentrado de constitucionalidade 

das medidas provisórias baixadas pelo Presidente da República em matéria orçamentária. Para 

tanto,  passa-se  à  análise  de  algumas  ações  diretas  de  inconstitucionalidade  já  intentadas 

perante a Suprema Corte, com destaque para os fundamentos utilizados nas petições iniciais e 

respectivas decisões judiciais já proferidas:

1ª) ADI 1.716-0:

O PARTIDO DEMOCRÁTICO  TRABALHISTA ajuizou  ação  direta  de 

inconstitucionalidade, com pedido de suspensão cautelar da MP 1.600/1997, que dispõe sobre 

a  utilização  dos  dividendos  e  do  superávit  financeiro  de  fundos  e  de  entidades  da 

Administração Pública Federal indireta para amortização da dívida pública federal.

Para  o  autor,  essa  medida  provisória  teria  alterado  a  Lei  Orçamentária 

Anual, violando o art. 167, VI e VII da Constituição Federal, porque uma medida provisória 

jamais poderia elidir, substituir ou dispensar a autorização do Poder Legislativo de que trata o 

dispositivo constitucional.

Invocando  o  “equilíbrio  dos  Poderes  da  União”  e  as  competências 

específicas do Congresso Nacional elencadas no art. 48, I e II da Carta Magna, requer o PDT 

seja concedida medida cautelar para suspender os efeitos da MP 1.600/1997.

57  Ibidem, p. 231.
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O  Supremo  Tribunal  Federal,  pelo  voto  do  Relator,  Min.  Sepúlveda 

Pertence,  não  conheceu  da  ação  direta  de  inconstitucionalidade,  julgando  prejudicado  o 

pedido cautelar pelas seguintes razões:

a) os atos de legislação orçamentária,  seja os de conformação original de 

orçamento anual de despesa, seja os de alteração dela, no curso do exercício, são exemplos 

paradigmais  de leis  formais,  isto é,  atos  administrativos  de autorização,  por  definição,  de 

efeitos concretos e limitados que, por isso, o STF tem subtraído da esfera objetiva do controle 

abstrato de constitucionalidade de leis e atos normativos;

b) na visão do Supremo Tribunal, não se presta a ação direta ao controle da 

legitimidade constitucional de atos que, malgrado sua forma de lei, veiculam atos de efeitos 

concretos,  compreendidos  como  tais  as  normas  individuais  de  autorização  de  atos 

administrativos;

c) os atos normativos sujeitos  ao controle abstrato de constitucionalidade 

mediante  ação direta  são apenas os  que veiculam normas gerais,  ou regras  de direito,  na 

concepção de Hans Kelsen;

d) na  hipótese  em análise,  não  se  tem regra  de  direito,  necessariamente 

dotada de generalidade, a norma individual plúrima, que impõe a destinatários determinados – 

os responsáveis pelos recursos que especifica – uma certa conduta individualizada e única, a 

necessária  à  efetivação,  no presente exercício ou ao cabo do seu balanço patrimonial,  da 

destinação comum que impôs – a amortização da dívida pública federal – às correspondentes 

disponibilidades financeiras; e

e) a ilegitimidade constitucional da edição das normas individuais de que se 

trata  por  medida  provisória  fica  submetida,  entretanto,  a  eventual  controle  jurisdicional 

difuso.

Em 19/12/1997, o Tribunal Pleno do STF não conheceu da ação direta em 

acórdão assim ementado:

“EMENTA:  I.  Medida  provisória:  limites  materiais  à  sua  utilização: 
autorizações  legislativas  reclamadas  pela  Constituição  para  a  prática  de  atos 
políticos ou administrativos  do Poder Executivo e,  de modo especial,  as que 
dizem com o orçamento da despesa e suas  alterações  no curso do exercício: 
considerações  gerais.  II.  Ação  direta  de  inconstitucionalidade,  entretanto, 
inadmissível, não obstante a plausibilidade da argüição dirigida contra a Mprov 
1.600/97, dado que, na jurisprudência do STF, só se consideram objeto idôneo 
do  controle  abstrato  de  constitucionalidade  os  atos  normativos  dotados  de 
generalidade, o que exclui os que, malgrado sua forma de lei, veiculam atos de 
efeito  concreto,  como sucede  com as  normas  individuais  de  autorização que 
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conformam originalmente o orçamento da despesa ou viabilizam sua alteração 
no  curso  do  exercício.  III.  Ação  de  inconstitucionalidade:  normas  gerais  e 
normas  individuais:  caracterização.”  (ADI 1.716/DF,  Relator  Min.  Sepúlveda 
Pertence, unânime, julgada em 19/12/1997, DJ de 27/03/1998, p. 2)

2ª) ADI 1.496/DF:

O  PARTIDO  CUMUNISTA  DO  BRASIL  –  PC  DO  B,  o  PARTIDO 

DEMOCRÁTICO  TRABALHISTA  –  PDT  e  o  PARTIDO  DOS  TRABALHADORES 

ajuizaram  ação  direta  de  inconstitucionalidade  em  28/08/1996,  com  pedido  de  liminar, 

insurgindo-se contra a Medida Provisória n. 1.513/1996, que autorizou a abertura de crédito 

extraordinário em favor do Ministério do Transportes, indicando a Reserva de Contingência 

como recursos necessários para a execução do programa constante do seu anexo.

Sustentam os autores que a referida medida provisória afrontou o art. 167, § 

3º da Constituição Federal porque a abertura de crédito extraordinário está condicionada à 

ocorrência de fatos que importem em despesas imprevisíveis e urgentes.

Argumentam  que,  havendo  uma  dotação  orçamentária  específica,  o 

programa “obras rodoviárias emergenciais” não resulta de uma circunstância imprevisível, 

mesmo  o  “programa  emergencial  de  recuperação  rodoviária”  não  se  constitui  em  fato 

imprevisível,  levando  em  conta  a  justificativa  de  que  há  trechos  rodoviários  e  estágio 

avançado de deterioração,  o  que já  era  de conhecimento  prévio da administração pública 

federal, tanto que prevista dotação orçamentária para obras rodoviárias emergenciais.

Explicam que essa situação exigiria, sim, crédito adicional (suplementar e 

especial)  porque  insuficientes  os  recursos  orçamentários  previstos,  mas  não  crédito 

extraordinário  através  de  medida  provisória,  ao  menos  que  tivessem  sido  indicados  os 

municípios  e  segmentos  rodoviários  cuja  situação  de  calamidade  pública  já  tivesse  sido 

decretada.

Apontam, ainda, ofensa ao princípio da separação dos poderes e usurpação 

da competência do Congresso Nacional.

O  Supremo  Tribunal  Federal,  adotando  posição  já  sedimentada  naquela 

Corte, não conheceu da ação direta. Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de liminar. Medida 
Provisória  1.513/96  e  suas  reedições.  Não  cabimento  de  ação  contra  ato 
administrativo editado sob a forma de lei. Impossibilidade de discussão, em ação 
dessa natureza, de fatos que não decorram objetivamente do ato impugnado. – 
Não  cabe  ação  direta  de  inconstitucionalidade  por  não  configurar  a  Medida 
Provisória atacada ato normativo, mas, sim, ato administrativo que tem objeto 
determinado e destinatário certo ainda que, por exigência constitucional, tenha 
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de ser editado por medida provisória (art. 167, § 3º, da Constituição Federal). – 
Não  é  admissível,  também,  discutirem-se,  em  ação  direta  de 
inconstitucionalidade em abstrato, fatos que não decorram objetivamente do ato 
impugnado.  Ação  não  conhecida,  ficando,  em  conseqüência  prejudicado  o 
pedido  de  liminar.”  (ADI  1.496/DF,  Relator  Min.  Moreira  Alves,  unânime, 
julgada em 21/11/1996, DJ de 18/05/2001, p. 430)

Como se depreende da ementa acima transcrita, é importante destacar que o 

STF, nesse caso, entendeu não ser “admissível, também para verificar-se se se trata, ou não, 

de crédito extraordinário e discutirem-se em ação direta de inconstitucionalidade em abstrato 

fatos que não decorram objetivamente do ato impugnado, como o da previsibilidade, ou não, 

do montante necessário para atender a despesas de emergência, o qual consta de outra Lei (a 

lei orçamentária para o exercício de 1996), cujo exame seria indispensável, além da análise 

também indispensável, do agravamento das situações de emergência por condições fáticas”.

3ª) ADI 2.925/DF:

A  CONFEDERAÇÃO  NACIONAL  DO  TRANSPORTE  –  CNT,  em 

14/07/2003, ajuizou perante o Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade, 

visando a declaração, sem redução de texto, de inconstitucionalidade da aplicação do art. 4º, I, 

“a”, “b”, “c” e “d” da Lei 10.640/2003 às suplementações de crédito para reforço de dotações 

vinculadas aos recursos da CIDE-COMBUSTÍVEIS, conformando aquele preceito de lei ao 

art. 177, § 4º, II da Constituição Federal de 1988.

Justificando  sua  legitimidade  ativa  (art.  103,  IX,  da  CF/88),  advertiu  a 

autora que, após o julgamento da ADI-MC 1.479/RS, alterou seu Estatuto Social (art. 5º, § 

2º), transmudando-se de entidade de composição híbrida, no entender da Suprema Corte, para 

entidade  sindical  que  tem  como  filiadas  federações  representativas  de  uma  ou  mais 

modalidades de transporte situadas nos diversos Estados e no Distrito Federal. Por isso, no 

julgamento da ADI 1.912/RJ e da ADI 1.723 MC/RS, o STF reconheceu a legitimidade ativa 

da autora para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade.

Sob  a  ótica  da  pertinência  temática,  argumentou  a  CNT  que  tem  por 

objetivo,  dentre  outros,  “coordenar  e  defender,  no  plano  nacional,  os  interesses  dos 

transportadores e de suas entidades representativas em todas as modalidades”.

Feitas essas considerações preliminares, ressaltou a autora que essa ação foi 

intentada com o objetivo de resguardar os dispositivos constitucionais que dispõem sobre a 

destinação do produto da arrecadação da CIDE-COMBUSTÍVEIS, a teor do art. 177, § 4º, II, 

da CF, cujos recursos devem ser destinados:
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a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, 

gás natural e seus derivados e derivados de petróleo;

b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do 

petróleo e do gás; e

c) ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes.

Afirmou que,  quanto  à  terceira  hipótese,  há  inquestionável  interesse  dos 

transportadores brasileiros porque o descumprimento do preceito constitucional implicaria, 

evidentemente, na elevação dos custos de quem usa a infra-estrutura que deve ser financiada 

pelo produto da arrecadação da contribuição de que se cuida.

Ademais, alegou existir pertinência temática entre seus objetivos sociais e o 

alcance da norma cuja interpretação conforme a Constituição está sendo pleiteada.

Pleiteou,  in  casu,  a  declaração  parcial  de  inconstitucionalidade  sem 

redução  de  texto e,  por  isso,  passou  a  discorrer  sobre  o  comando  constitucional  e  a 

interpretação da lei que lhe parece inconstitucional e, portanto, deve ser excluído. Vejamos:

1) a EC 33/2001, acrescentando o § 4º ao art. 177, autorizou a instituição da 

denominada CIDE-COMBUSTÍVEIS e estabeleceu sua única destinação no inciso II, retro 

mencionados.

2) embora  a  criação  da  contribuição  tivesse  sido  relegada  à  legislação 

infraconstitucional, o constituinte fixou os limites da normatização legal no que diz respeito à 

destinação do produto da arrecadação;

3) a CIDE-COMBUSTÍVEIS foi instituída pela Lei 10.336/2001, cuidando 

dos elementos componentes do fato gerador, ao tempo em que fez referência às três hipóteses 

de destinação, esclarecendo que durante o ano de 2002 seria avaliada a efetiva utilização dos 

recursos obtidos para que,  a partir  de 2003, os critérios e diretrizes da destinação fossem 

previstos em lei específica, o que deu ensejo à Lei 10.636/2002;

4) a  referida  Lei  10.636/2002,  ao  estabelecer  critérios  e  diretrizes  para 

aplicação dos recursos arrecadados por meio da CIDE-COMBUSTÍVEIS: a) proibiu que os 

recursos fossem destinados a pagamentos de quaisquer saldos devedores referentes à Conta 

Petróleo; b) desenhou os contornos dos projetos ambientais relacionados com a indústria do 

petróleo e do gás a serem contemplados com recursos da CIDE-COMBUSTÍVEIS, proibindo 

a realização de projetos e ações definidos como de responsabilidade dos concessionários nos 

respectivos  contratos  de  concessão,  firmados  com  a  Agência  Nacional  de  Petróleo;  c) 

determinou que os programas de infra-estrutura de transportes, custeados com esses recursos, 

teriam como objetivos  essenciais  a  redução  do  consumo de  combustíveis  automotivos,  o 
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atendimento mais econômico da demanda de transporte de pessoas e bens, a segurança e o 

conforto dos usuários, a diminuição do tempo de deslocamento dos usuários do transporte 

público coletivo, a melhoria da qualidade de vida da população, a redução das deseconomias 

dos centros urbanos e a menor participação dos fretes e dos custos portuários e de outros 

terminais de composição final dos preços dos produtos de consumo interno e de exportação; 

d)  vedou  a  aplicação  de  recursos  de  modo  geral  em  investimentos  definidos  como  de 

responsabilidade dos concessionários nos contratos de concessão e de arrendamento de ativos 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, salvo as complementações que 

competissem ao ente público nos respectivos contratos de concessão.

5) a legislação previu a destinação dos recursos nos moldes constitucionais, 

mas não fixou percentuais para cada um dos três campos de aplicação dos recursos, o que 

significa que o legislador ordinário pretendeu evitar o engessamento da gestão dos recursos, 

que  poderiam  ser  manejados  segundo  as  prioridades  setoriais,  variáveis  anual  ou 

plurianualmente;  dessa  forma,  caberia  à  lei  orçamentária  anual  balancear  o  “rateio”  do 

produto da arrecadação entre os três destinos;

6) do texto constitucional se depreende que nenhum montante arrecadado 

pode ser aplicado fora da destinação imposta no inciso II do § 4º do art. 177 da CF (limite 

externo para as despesas), ao tempo em que nenhuma das três destinações pode ficar sem 

receber  algum  recurso  da  CIDE-COMBUSTÍVEIS  (limite  interno  para  as  despesas);  é 

inconstitucional, pois, impedir que recursos da CIDE-COMBUSTÍVEIS sejam aplicados nas 

destinações previstas no art. 177 da CF ou aplicar tais recursos em outras finalidades (não 

previstas);

7) é possível exercer controle de constitucionalidade sobre os dispositivos 

normativos da LOA – Lei Orçamentária Anual, dispositivos estes que se inserem dentre as 

normas  gerais  sobre  a  abertura  de  crédito  suplementar  (ou  seja,  regras  de  migração  de 

recursos de uma unidade orçamentária para outra ou de subtítulos dentro da mesma unidade 

orçamentária);

8) a Lei 10.640/2003, no Quadro 11 a ela anexo, estimou que a receita da 

CIDE COMBUSTÍVEIS seria da ordem de R$ 10.775.502.643,00, alocando-a em diversos 

grupos de despesa (Pessoal e Encargos Sociais; Juros e Encargos da Dívida; Outras Despesas 

Correntes;  Investimentos;  Inversões  Financeiras;  Amortização  da  Dívida  e  Reserva  de 

Contingência);

9) embora irrepreensível o entendimento capitaneado pelo Ministro Gilmar 

Mendes,  de  que  as  leis  formais  são  passíveis  de  controle  abstrato,  não  se  desconhece  a 
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jurisprudência da Suprema Corte que rejeita parcialmente essa tese; entretanto, na hipótese em 

análise, não se questiona os efeitos político-administrativos concretos da LOA relativamente à 

mera alocação de recursos; questiona-se o aspecto material da norma, que encerra um dever-

ser  para  quem editará  atos  de  reforço  de  dotações,  que  estabelece  regras  gerais  para  os 

inúmeros casos de abertura de crédito suplementar,  a transposição, o remanejamento ou a 

transferência de recursos conforme as necessidades orçamentárias; essa natureza híbrida das 

leis orçamentárias foi endossada pelo STF quando do julgamento da ADI 2.100/RS e da ADI 

2.057/AP;

10) interpretando  o  conteúdo  do  art.  4º,  I,  da  Lei  10.640/2003:  a) 

relativamente à abertura de créditos suplementares para reforço de dotações/CIDE, em relação 

às alíneas  “b” e  “c” do referido inciso,  é inconstitucional  a  aplicação do teto legalmente 

previsto (10%), pois ele é impeditivo da destinação de toda a arrecadação da contribuição em 

tela nas finalidades constitucionalmente previstas, impedindo que se usufrua além de um certo 

limite da reserva de contingência e do excesso de arrecadação do próprio tributo; b) sob a 

ótica da abertura de créditos suplementares para reforço de outras dotações orçamentárias 

usando para tanto recursos da fonte CIDE-COMBUSTÍVEIS (alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do 

inciso I), é inconstitucional a aplicação da lei para anular dotações já vinculadas aos recursos 

da CIDE-COMBUSTÍVEIS para remanejar os recursos que vierem a compor a reserva de 

contingência dessa contribuição ou para aproveitar o excesso de sua arrecadação para fins de 

suplementação de outras dotações que não as veiculadas pelo art. 177, § 4º, II da CF.

A partir  daí,  a  CNT preocupou-se em justificar  o cabimento da presente 

ação  direta  de  inconstitucionalidade  por  se  tratar  de  questão  diferenciada  das  hipóteses 

anteriormente julgadas pelo STF e não conhecidas. Para tanto, cotejou a presente hipótese 

com as demais, fazendo as seguintes considerações:

1º) ADI  1.640/DF  –  nesta  ação,  não  se  impugnou  dispositivo  ou 

interpretação  de  dispositivo  de  conteúdo  normativo  da  Lei  Federal  n.  9.438/97  (LOA de 

1997), mas sim a destinação da receita oriunda da CPMF propriamente dita,  constante do 

Suplemento  anexo à LOA; questionou-se a  parte  da lei  orçamentária  que,  constituindo-se 

típico  ato  político-administrativo  de  efeitos  concretos,  fixou  algumas  despesas  com 

“amortização  de  dívida”  e  “juros  e  outros  encargos  de  financiamento”  e  indicou  que  a 

respectiva  fonte  seria  parte  da  receita  da  Contribuição  Provisória  sobre  Movimentação 

Financeira – CPMF; o pedido formulado foi no sentido de declarar “a inconstitucionalidade 

da utilização de recursos da CPMF” em desacordo com o art. 74, § 3º, do ADCT; combateu-

se, na verdade, a alocação, em concreto, das receitas;
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2º) ADI 2.100/RS – na hipótese, foram questionados os arts.  25 e 26 da 

LDO/2000  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul;  o  primeiro  dispositivo  estabelecia  “um 

percentual de 2,5% da Despesa Total na Função Agricultura” e ou outro impunha que “os 

investimentos definidos como de interesse regional  no orçamento do Estado de 1999, não 

executados ou que não se concluirão no exercício em curso, obrigatoriamente deverão ser 

incluídos  na  peça  orçamentária  do  próximo exercício,  com os  recursos  correspondentes”; 

trata-se,  inquestionavelmente,  de  decisão  político-administrativa  de  efeito  concreto,  não 

contendo qualquer traço de normatividade.

3º) ADI 2.057/AP – nesse  caso,  questionou-se  o art.  14 da  Lei  Estadual 

456/99 (LDO do Amapá) que,  em decorrência  de emenda assemblear,  acabou fixando os 

limites mínimos para as propostas orçamentárias dos Poderes Legislativo e Judiciário locais 

em percentuais superiores àqueles originariamente pretendidos pelo Executivo no projeto de 

lei;  o  STF,  aplicando  entendimento  antigo,  concluiu  que  tais  espécies  de  preceitos,  ao 

simplesmente  estabelecerem  percentuais  mínimos  de  gastos,  não  gozam  de  abstração  e 

generalidade e, por isso, não encerram disciplina de conteúdo normativo.

Diferentemente, nesta ADI não se impugna a alocação de verbas em si, a 

destinação constante do demonstrativo por grupos de despesas; impugna-se uma norma que se 

aplica a toda e qualquer suplementação de créditos para atendimento de despesas da União, 

vinculadas a quaisquer fontes de recursos, o que, no dizer de BOBBIO, trata-se de norma de 

estrutura,  que  traçam diretrizes  para  a  produção  de  outras  normas  de  efeito  concreto:  os 

decretos de abertura de crédito suplementar. Trata-se de regra-matriz de movimentação intra-

orçamentária  de  recursos,  que  define  critérios  para  todas  as  aberturas  de  créditos 

suplementares  nos  Orçamentos  Fiscal  e  da  Seguridade Social,  impondo teto,  indicando e 

vedando  fontes,  limitando  anulações  de  outras  dotações,  etc.,  norma  revestida,  pois,  da 

normatividade necessária quando se trata de controle concentrado de constitucionalidade.

Ressalta a autora que pouco importa se será confirmada ou não a estimativa 

de receita da União, quanto será alocado num ou noutro grupo de despesas, quais os valores 

que efetivamente serão arrecadados e que virão a compor a Reserva de Contingência ou qual 

o  resultado  da  execução  orçamentária  em  curso;  o  que  tem  relevância,  in  casu,  é  a 

interpretação  dada  ao  art.  4º,  I,  alíneas  “b”  e  “c”  da  Lei  10.640/2003,  que  conduza  ao 

entendimento de que o teto de suplementação ali imposto é aplicável às dotações relacionadas 

com a fonte CIDE-COMBUSTÍVEIS, o que seria incompatível com o art. 177, § 4º. II, da 

Constituição  Federal,  pois  lhe  retira  a  máxima  efetividade,  impedindo o  cumprimento  da 

destinação de receita estabelecida pelo constituinte derivado.
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Por  outro  lado,  procura  demonstrar  a  CNT  que  é  inconstitucional  a 

aplicação, dentre outros sentidos, do referido dispositivo infraconstitucional para fazer com 

que migrem recursos vinculados à finalidade da CIDE-COMBUSTÍVEIS para cobrir outros 

gastos governamentais, como esporte, agricultura, saúde, precatórios diversos, etc; a lei não 

pode ser aplicada nem para permitir anulação de dotações, nem remanejamento de reserva de 

contingência,  nem aproveitamento  do  excesso  de  arrecadação  para  frente  a  despesas  que 

sejam estranhas às finalidades constantes do elenco do art. 177, § 4º, II, da CF.

Conclui  que  o  relevante,  na  hipótese,  é  o  confronto  das  diversas 

possibilidades de aplicação da lei com a força normativa do dispositivo constitucional que 

serve de parâmetro, pedindo ao final que o Supremo Tribunal Federal declare parcialmente 

inconstitucional o dispositivo já mencionado, sem redução de texto, afastando a aplicação que 

se afigure contraria ao texto magno, ou seja:

a) a figura do “teto” de 10% somente é inconstitucional quando se tem em 

perspectiva  a  suplementação  de  dotações/CIDE com recursos  provenientes  da  reserva  de 

contingência/CIDE  (alínea  “b”)  e  do  excesso  de  arrecadação/CIDE  (alínea  “c”),  sendo 

constitucional nos demais casos;

b) que  permita  sua  aplicação  para  anular  dotações,  usar  reserva  de 

contingência ou aproveitar excesso de arrecadação da CIDE-COMBUSTÍVEIS, com vistas a 

atender despesas orçamentárias outras, estranhas às finalidades do art. 177, § 4º, II, da CF.

O  julgamento  no  Supremo  Tribunal  Federal  ocorreu  com  acirradas 

discussões. Vejamos:

A  Relatora,  Ministra  Ellen  Gracie,  invocou  a  jurisprudência  do  STF, 

segundo  a  qual  a  Corte  Maior  tem reconhecido  a  ausência  de  abstração,  generalidade  e 

impessoalidade nas regras de natureza orçamentária e que, na hipótese, trata-se igualmente de 

ato formalmente legal, de efeito concreto, portador de normas individuais de autorização; que 

as disposições constantes de lei orçamentária anual, ou de emenda à mesma, constituem atos 

de  efeito  concreto,  insuscetíveis  de  controle  abstrato  de  constitucionalidade,  por  estarem 

ligadas a uma situação de caráter individual específica.

No  caso  em  análise,  a  Relatora  entendeu  que:  a)  a  norma  em  questão 

constitui-se em um ato específico de autorização emanado do Poder Legislativo conferindo ao 

Poder  Executivo  a  oportunidade  de  abertura  de  créditos  suplementares,  valendo-se  de 

dotações  previamente  fixadas  na  LOA  destinadas  a  este  exato  propósito  –  reserva  de 

contingência;  b) o que a autora pretende fazer passar  como regra-matriz,  geral e abstrata, 

regulatória de toda e qualquer abertura de crédito suplementar, nada mais representa do que as 
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limitações  e  condições  impostas  pelo  Poder  Legislativo  à  abertura  das  suplementações 

necessárias;  c) são atos que, não obstante sua forma de lei,  caracterizam-se como normas 

individuais de autorização que tornam viável a alteração do orçamento da despesa no curso do 

exercício; d) “os dispositivos impugnados para serem aplicados, dependem de confronto de 

anexo específico de eventual decreto de abertura de créditos suplementares com o anexo de  

metas fiscais da LDO/2003”; e) o acolhimento da pretensão equivaleria ao reconhecimento de 

uma  incompatibilidade  entre  a  CIDE-COMBUSTÍVEIS  e  a  sistemática  da  abertura  de 

créditos  suplementares,  destinados  ao  reforço  das  dotações  orçamentárias  que  se  revelam 

insuficientes durante o exercício financeiro; entretanto, inexiste tal incompatibilidade ao se 

permitir,  excepcionalmente,  porém  sem  destinação  de  receitas,  a  abertura  de  créditos 

suplementares  no  orçamento  anual  da  União;  que  a  limitação  de  10%  do  valor  a  ser 

suplementado  exprime,  exatamente,  o  sentido  de  exceção  conferido  pela  Carta  Magna  à 

possibilidade  de  abertura  dos  créditos  suplementares;  f)  a  declaração  parcial  de 

inconstitucionalidade almejada pela autora modificaria o sentido e o alcance da autorização 

concedida pelo Legislativo por meio da presente lei formal.

Em conclusão, a Ministra Relatora não conheceu da ação direta proposta.

Contudo, o Ministro Marco Aurélio, inaugurando a divergência, ressaltou 

que não se discute,  na hipótese, quer receita,  quer destinação de uma receita,  considerada 

discricionariedade na elaboração da lei orçamentária; quando o STF proclamou não convir o 

controle concentrado relativamente à lei orçamentária, fê-lo a partir da premissa de que esta 

teria ficado no âmbito da opção política; aqui,  diferentemente,  acabou-se por lançar mão, 

embora  de forma limitada,  de recursos  que a  própria  Constituição  revela  com destinação 

específica, de forma que a lei orçamentária estaria a conflitar, de modo frontal, com o texto 

nela  contido;  afastar  a  possibilidade  de controle  concentrado  nessa  hipótese equivaleria  a 

colocar a lei orçamentária acima da Carta da República, sendo necessária a distinção caso a 

caso.

O  Ministro  Gilmar  Mendes,  fazendo  remissão  aos  seus  trabalhos 

doutrinários, afirma guardar reservas em relação à jurisprudência do STF; entende ser uma 

oportunidade propicia para rever essa jurisprudência; em se tratando de lei orçamentária, ela 

não guarda qualquer relação com as normas típicas de caráter orçamentário, ao contrário, está 

dotada de generalidade e abstração. Explica que o conceito de controle abstrato (pelo menos o 

desenvolvido  no  Direito  europeu),  que  se  contrapõe  ao  chamado  controle  concreto,  diz 

respeito simplesmente à postulação de proteção a uma posição jurídico-positiva e não está 
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associado sequer a  esse caráter  genérico e  abstrato.  Votou,  então,  pela admissão da ação 

direta.

O Ministro Carlos Ayres Britto manifestou-se no sentido de ser temerário 

blindar a lei orçamentária contra o controle objetivo de constitucionalidade, lembrando que o 

descumprimento  tanto  da  Constituição  quanto  da  lei  orçamentária  implica  em  crime  de 

responsabilidade.

Inauguradas as discussões, foram alinhados os seguintes argumentos a favor 

do conhecimento da ação direta:

Para  admitir  o  controle  concentrado,  na hipótese,  adotou-se  os  seguintes 

fundamentos:

a) não admitir a ação direta nesse caso tornaria flexível a Carta da República 

e passível de modificação por uma lei orçamentária (Min. Marco Aurélio);

b) o dispositivo questionado preceitua a utilização da receita de uma forma 

genérica e abstrata,  não estima receita  nem fixa despesa,  não abre crédito e confere uma 

competência  sub condicionis,  é  lei  em sentido matéria,  ou seja,  lei  genérica,  impessoal  e 

abstrata (Min. Carlos Ayres de Britto);

c) não  é  o  fato  de  estar  dirigido  a  sujeito  determinado,  como  seu 

destinatário, que resta descaracterizada a abstração e a generalidade da norma; concreta é uma 

norma  que  prevê  uma  ação  historicamente  determinada;  no  caso,  trata-se  de  norma  de 

competência, que dá a certo sujeito o poder de caráter geral para praticar uma série de atos, 

que serão atos concretos, guardando todas as características de norma geral e abstrata (Min. 

Cezar Peluso);

d) as normas da LDO, que se esgotam na ação de encaminhar o projeto de 

lei orçamentária, são típicas normas concretas; na ADI 2.108, embora a discussão dissesse 

respeito  a  uma norma da  LDO,  o  STF admitiu  a  ação direta  porque  havia  norma geral, 

suscetível de controle direto de constitucionalidade (Min. Sepúlveda Pertence).

Vencida a Relatora, foi conhecida a ação direta na hipótese em exame.

No  mérito,  também  por  maioria,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  em 

19/12/2003,  julgou  procedente  em  parte  a  ação,  para  dar  interpretação  conforme  a 

Constituição, no sentido de que a abertura de crédito suplementar deve ser destinada às três 

finalidades enumeradas no art. 177, § 4º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” da Carta Magna. O 

acórdão restou assim ementado:

“PROCESSO  OBJETIVO  –  AÇÃO  DIRETA  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ORÇAMENTÁRIA. Mostra-se adequado 
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o controle concentrado de constitucionalidade quando a lei orçamentária revela 
contornos abstratos e autônomos, em abandono ao campo da eficácia concreta. 
LEI  ORÇAMENTÁRIA  –  CONTRIBUIÇÃO  DE  INTERVENÇÃO  NO 
DOMÍNIO  ECONÔMICO  –  IMPORTAÇÃO  E  COMERCIALIZAÇÃO  DE 
PETRÓLEO  E  DERIVADOS  E  ÁLCOOL  COMBUSTÍVEL  –  CIDE  – 
DESTINAÇÃO – ARTIGO 177, § 4º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É 
inconstitucional interpretação da Lei Orçamentária nº. 10.640, de 14 de janeiro 
de 2003, que implique abertura de crédito suplementar em rubrica estranha à 
destinação do que arrecadado a  partir  do  disposto  no § 4º  do artigo  177 da 
Constituição Federal,  ante a natureza exaustiva das alíneas “a”, “b” e “c” do 
inciso II do citado parágrafo.” (ADI 2.925/DF, Relator para acórdão Min. Marco 
Aurélio, por maioria, julgada em 19/12/2003, DJ de 04/03/2005, p. 10)

4ª) ADI 3.487/DF:

Nesse caso, o PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – 

PSDB impugnou, via ação direta de inconstitucionalidade, a Medida Provisória n. 247/2005, 

que “abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, de Minas 

e Energia, dos Transportes, da Cultura, do Meio Ambiente e da Defesa, no valor global de R$ 

568.011.700,00, para os fins que especifica”.

Segundo  o  autor,  a  referida  medida  provisória  é  flagrantemente 

inconstitucional por desrespeitar as balizas previstas no art. 62, caput da Constituição Federal, 

porque  a  utilização  desse  instrumento  pressupõe  situação  de  urgência  e  relevância,  não 

ocorrente na hipótese ora em exame.

Argumenta o PSDB que, embora em matéria de interesse público tudo seja 

relevante,  em  se  tratando  de  medida  provisória  esse  requisito  deve  ser  entendido  como 

situação de importância excepcional, inusitada; quanto ao conceito de urgência, há parâmetros 

objetivos,  a partir  do que dispõe o art.  64, § 1º  da Constituição Federal,  que disciplina a 

tramitação dos projetos de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, em relação aos quais 

o Presidente da República poderá solicitar urgência, ou seja, a urgência que autoriza a medida 

provisória é a indispensabilidade de providência que deva ser tomada, inexoravelmente, antes 

de 45 (quarenta e cinco) dias.

Invocando entendimento  da Suprema Corte  na ADI 293-MC, em que se 

discutiu  os  pressupostos  da  medida  provisória,  referindo-se  a  um  verdadeiro  estado  de 

necessidade legislativo, o autor conclui que a edição de medida provisória fora dessa situação 

infringe não só o art. 62 da Carta Magna, como o princípio da Separação dos Poderes, porque 

ausente  o  pressuposto  autorizador  de sua  momentânea  derrogação  mediante  utilização  do 

instrumento excepcional – a medida provisória.
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Alega que a Medida Provisória n.  247/2005 em questão foi  editada sem 

observância dos pressupostos básicos de validade e de eficácia, na medida em que não estaria 

caracterizada a urgência para abertura de créditos destinados à recomposição das dotações 

orçamentárias que menciona e exemplifica:

a) no caso do Ministério dos Transportes, a exposição de motivos menciona 

que o segmento da BR-153, entre as localidades de José Bonifácio e Bady Bassit, “encontra-

se  com  sua  capacidade  operacional  esgotada,  tem  causado  perdas  financeiras,  custos  

operacionais elevados, falta de segurança e transtornos aos seus usuários ...”, sendo crucial, 

sempre no entender do Ministério do Planejamento, o reinício das obras de adequação do 

segmento em questão, e que a ausência das obras complementares para adequação operacional 

na  ponte  rodoferroviária  sobre  o  Rio  Paraná,  entre  as  localidades  de  Santa  Fé  do  Sul  e 

Aparecida do Taboado, estaria determinando que “sua utilização ocorra de forma precária e  

afetando o escoamento da safra agrícola e a segurança dos usuários”;

b) em  relação  ao  Ministério  da  Cultura,  afirma-se  que,  por  ocasião  da 

elaboração da proposta orçamentária para 2005, não teriam sido bem estimadas as despesas 

previstas com o evento “Ano Brasil na França”, o qual faria parte de “uma estratégia para a 

difusão  da  cultura  brasileira,  ampliação  das  possibilidades  de  novos  negócios  para  os  

produtos nacionais na Europa e fortalecimento das relações comerciais entre o Brasil e os  

países daquele Continente”, bem como que a não participação do Brasil no evento causaria 

“danos à imagem do País no exterior e insatisfação interna, em razão da expectativa de  

abertura ou ampliação do mercado europeu”.

Segundo o PSDB, os argumentos relacionados à imprevisibilidade contidos 

na Exposição de Motivos são frágeis porque:

a) a não-aprovação de um projeto  de lei  que está  com sua tramitação se 

“arrastando” há mais  de 2 (dois)  anos não pode se constituir  em surpresa,  ou seja,  havia 

grande  possibilidade  de  sua  não-aprovação  e,  conseqüentemente,  a  possibilidade  de  as 

despesas  perderem  sua  fonte  de  financiamento;  a  boa  técnica  orçamentária  somente 

recomenda o uso de “receitas condicionadas” para atender despesas relativas a ações que não 

apresentem característica de imprescindibilidade;

b) a  deterioração  do  segmento  rodoviário  e  a  ausência  de  obras 

complementares na ponte rodoferroviária já eram conhecidas em meados de 2004, quando o 

Poder Executivo elaborou a proposta orçamentária para 2005, haja vista que uma rodovia, 

salvo em decorrência de calamidade pública, não se deteriora em menos de um ano e que a 

ponte rodoferroviária de há muito vem sendo utilizada;
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c) o evento “Ano Brasil na França” já estava previsto quando da elaboração 

da proposta orçamentária para 2005, haja vista a presença de dotação para tal finalidade na lei 

orçamentária  para  este  exercício,  além  do  que  não  seria  a  primeira  vez  que  o  Brasil 

participaria de eventos internacionais e, portanto, deve existir razoável acervo de informações 

quanto aos custos de participações desta ordem.

Ao final, requer o PSDB a concessão de medida cautelar para suspender a 

vigência da Medida Provisória n. 247/2005, e, ao final, seja declarada inconstitucional.

A  Relatora,  Ministra  Ellen  Gracie,  por  decisão  monocrática  datada  de 

09/05/2005, negou seguimento à ação, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, aplicando a 

jurisprudência da Corte no sentido da impropriedade da utilização do controle abstrato de 

constitucionalidade,  para a  averiguação da validade  de atos  destituídos  de um coeficiente 

mínimo de generalidade, abstração e impessoalidade.

5ª) ADI 3.709/DF:

O PARTIDO DA FRENTE LIBERAL – PFL ajuizou, perante o Supremo 

Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 290/2006, que 

“abre crédito extraordinário, em favor de diversos Órgãos do Poder Executivo, no valor de R$ 

1.775.849.258,00, para os fins que especifica”.

Invocando  como  precedente  a  ADI  2.925/DF,  pede  seja  conhecida  a 

presente ação por ofensa ao art. 167, § 3º e 62, § 1º, I, “d” da Constituição Federal.

Segundo  o  PFL,  a  abertura  de  crédito  extraordinário  para  publicidade 

institucional da Presidência da República, para a construção de centro de tecnologia, para a 

formação  de  astronautas,  para  o  programa  de  recadastramento  de  beneficiários,  para  a 

realização de censos, para a aquisição de aeronave são hipóteses que não se enquadram nos 

ditames constitucionais; não basta apenas as despesas serem urgentes, devendo ser urgentes e 

imprevisíveis, tais como as decorrentes de guerra, calamidade pública ou comoção interna.

Ao final, o autor requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da 

referida medida provisória, e a sua procedência, com a declaração de inconstitucionalidade da 

norma.

O  Relator,  Ministro  Cezar  Peluso,  por  decisão  monocrática  datada  de 

05/05/2006, negou seguimento à ação, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF c/c art. 267, VI, 

do CPC, considerando ser inviável a aferição da nota de imprevisibilidade e de urgência, ao 
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arrepio do escrutínio da substância mesma das despesas, o que é vedado ao STF. Ademais, 

aplicou pacífico entendimento daquela Corte de que não é lícito controlar ou estimar o juízo 

de urgência e relevância, que autoriza a edição de medida provisória pelo poder executivo, 

posto que atinente à matéria orçamentária. (...) não se pode pretender, pois, que, sem aberta 

ofensa ao princípio da Separação dos Poderes da República, a Corte decida sobre a presença, 

ou não,  dos  elementos  típicos  da imprevisibilidade  e  da  urgência  na liberação  de crédito 

extraordinário, veiculado, em conformidade com a regra do art. 167, 3º, in fine, por medida 

provisória.

6ª) ADI 3.712/DF:

Nesse caso, o PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – 

PSDB impugna a MP 290/2006, que abre crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos 

do Poder Executivo, no valor global de R$ 1.775.849.258,00, elegendo como fundamento o 

desrespeito ao art. 167 c/c art. 62, da Constituição Federal, por não se tratar de hipótese de 

urgência e imprevisibilidade.

O  Relator,  Ministro  Cezar  Peluso,  por  decisão  monocrática  datada  de 

27/04/2006, negou seguimento à ação, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF c/c art. 267, VI 

do  CPC,  considerando  ser  artificial  e  meramente  retórica  a  distinção  pretendida  pelo 

requerente,  entre  "conteúdo  de  um  crédito  extraordinário  em  si  mesmo"  e  "real 

enquadramento de um determinado crédito na categoria de extraordinário".  E isto porque, 

para tentar demonstrar a alegação de previsibilidade e ordinariedade das despesas, o mesmo 

autor  lança  mão  de  rol  exemplificativo  das  despesas  que,  a  seu  juízo,  guardariam  tais 

características;  e,  com isso,  passa a  analisar,  precisamente,  o  conteúdo ou a  natureza dos 

créditos  extraordinários.  Donde  concluiu  o  Relator,  sem  grande  esforço,  ser  inviável  a 

aferição da nota de imprevisibilidade e de urgência, ao arrepio do escrutínio da substância 

mesma das despesas, o que é vedado ao STF.

7ª) ADI 3.891/DF:

Por fim, é importante registrar que o PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 

– PPS, em 26/04/2007, ajuizou a presente ação direta de inconstitucionalidade para impugnar 

a  Medida  Provisória  364,  de  18/04/2007,  que  abriu  crédito  extraordinário,  em favor  dos 

Ministérios da Educação, da Justiça, dos Transportes, do Esporte e da Integração Nacional e 

67



das  Cidades,  no  valor  global  de  R$  1.717.041.026,00,  para  despesas  com  apoio  ao 

desenvolvimento da educação básica, complementação ao FUNDEF, obras de infra-estrutura 

para os Jogos Pan-americanos 2007 no Rio de Janeiro, conservação preventiva e rotineira de 

rodovias federais, construção da Ferrovia Norte-Sul, etc.

A  base  da  argumentação  é  a  inexistência,  nessa  hipótese,  do  binômio 

urgência-imprevisibilidade que se exige para a abertura de crédito extraordinário por meio de 

medida provisória, alertando o autor para o fato de que as despesas mencionadas no anexo 

não são excepcionais e graves.

Sustenta  o  PPS  a  evidente  falta  de  planejamento  e  se  insurge  contra  a 

utilização indiscriminada de medidas provisórias em hipóteses análogas.

O  feito,  distribuído  ao  Ministro  Ricardo  Lewandowski  em  26/04/2007, 

ainda está em fase de processamento,  contando apenas com um despacho ordinatório que 

adotou o rito abreviado do art. 12 da Lei 9.868/99.

A partir da análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, colhe-se 

firme posição no sentido de que: a) a ação direta é o meio pelo qual se procede ao controle 

concentrado  das  normas  jurídicas  in  abstracto,  não  se  prestando  ao  “controle  de  atos 

administrativos que têm objeto determinado e destinatários certos, ainda que esses atos sejam 

editados sob a forma de lei – as leis meramente formais, porque têm a forma de lei, mas seu 

conteúdo não encerra  normas  que  disciplinam relações  em abstrato”;  b)  “atos  estatais  de 

efeitos concretos, ainda que veiculados em texto de lei formal, não se expõem, em sede de 

ação direta, à jurisdição constitucional abstrata do Supremo Tribunal Federal” (...) porquanto 

“a ausência de densidade normativa no conteúdo do preceito legal impugnado desqualifica-o 

– enquanto objeto juridicamente inidôneo – para o controle normativo abstrato”; c) disposição 

constante de lei orçamentária que fixa determinada dotação configura ato de efeito concreto, 

insuscetível de controle jurisdicional de constitucionalidade por via de ação direta.

Segundo o Ministro GILMAR MENDES, essa posição da Suprema Corte 

põe a salvo do controle de constitucionalidade um sem-número de leis, causando insegurança 

jurídica.58

Argumenta S. Exª. que não se discute que os atos do Poder Público sem 

caráter de generalidade não se prestam ao controle abstrato de normas, todavia, outra há de ser 

a  interpretação  quando  se  cuida  de  atos  editados  sob  a  forma  de  lei.  E  isto  porque  o 

constituinte não distinguiu entre leis dotadas de generalidade e as outras, conformadas sem o 

atributo da generalidade e da abstração.

58  MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 181-182.
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Explica que as leis  formais decorrem ou da vontade do legislador ou da 

vontade  do  próprio  constituinte,  que  exige  que  determinados  atos,  ainda  que  de  efeito 

concreto, sejam editados sob a forma de lei (por exemplo: lei de orçamento, lei que institui 

empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação pública) e a Constituição 

Federal submete a lei ao processo de controle abstrato, até por ser este o meio próprio de 

inovação  na  ordem  jurídica  e  o  instrumento  adequado  de  concretização  da  ordem 

constitucional. Não parece admissível que o intérprete debilite essa garantia da Constituição, 

isentando um número elevado de atos aprovados sob a forma de lei do controle abstrato de 

normas (e muito provavelmente de qualquer forma de controle). Entende que muitos desses 

atos,  por  não envolverem situações subjetivas,  dificilmente  poderão ser  submetidos  a  um 

controle de legitimidade no âmbito da jurisdição ordinária.

O Ministro  Gilmar  Mendes,  avaliando a  jurisprudência  apontada,  afirma 

que, em muitos casos, essa posição acaba por emprestar significado substancial a elementos 

muitas vezes acidentais,  a suposta generalidade, impessoalidade e abstração ou a pretensa 

concretude e singularidade do ato do Poder Público.

Alega, outrossim, que no plano na Teoria do Direito indicam que tanto se 

afigura possível formular uma lei de efeito concreto –  lei casuística – de forma genérica e 

abstrata,  quanto  seria  admissível  apresentar  como  lei  de  efeito  concreto  uma  regulação 

abrangente de um complexo mais ou menos amplo de situação.

Conclui S. Exª. que, por essas razões, não andou bem a Suprema Corte ao 

considerar as leis de efeito concreto como inidôneas para o controle abstrato de normas.

De fato, verifica-se que a Suprema Corte adota a clássica e formalista teoria 

de Hans Kelsen, a quem se deve o fato de que na Ciência Jurídica do século passado e das 

primeiras décadas do atual, prevalecia a tese de que as regras ou normas jurídicas deveriam 

ter sempre a característica da generalidade, como, por exemplo, as leis e os regulamentos.

Segundo REALE, contra essa concepção, de fundo legalista, que reduz o 

Direito à lei, entendida sempre como norma escrita de caráter genérico, predomina atualmente 

a teoria que admite também a existência de normas  particulares e  individualizadas, assim 

como leis desprovidas da nota de generalidade.59

Dentro  dessa  nova  concepção,  como  bem  ressaltou  o  Ministro  Gilmar 

Mendes, não se pode desconsiderar a existência de normas, formalmente veiculadas através 

de lei, por força de vontade do legislador constituinte, que não são dotadas de caráter genérico 

e abstrato.

59  REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 137.
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A questão que se coloca para reflexão é a seguinte: a posição adotada pelo 

Supremo Tribunal Federal, ao excluir do controle concentrado de constitucionalidade as leis 

meramente formais, atenta contra o princípio do interesse público?

As leis meramente formais, como já destacado, não veiculam regras gerais, 

mais se aproximando, pela natureza jurídica, dos atos administrativos propriamente ditos, o 

que certamente legitima a posição adotada pela Suprema Corte sob o aspecto técnico.

FERREIRA  FILHO  ao  tratar  do  processo  legislativo  na  Constituição 

Federal de 1988, explica melhor:60

118. A lei ordinária é um ato legislativo típico. É um ato normativo primário. 
Em regra,  edita  normas gerais  e abstratas,  motivo por que,  na lição usual,  é 
conceituada em função da generalidade e da abstração. Não raro, porém, edita 
normas particulares, caso em que a doutrina tradicional a designa por lei formal, 
para sublinhar que lei propriamente dita só é aquela, a que tem matéria de lei, 
por isso chamada de “lei material”. Essa distinção, contudo, não traz vantagens, 
além de não ser, muita vez, fácil de marcar. De fato, quanto ao momento de sua 
instauração e, sobretudo, quanto à eficácia (que é o mais importante), a lei dita 
material e a lei dita formal estão num só e mesmo plano.

Essa  distinção  entre  “lei  formal”  e  “lei  material”,  oriunda  da  doutrina 

tradicional,  não foi  feita  pelo nosso direito positivo.  O legislador  constituinte,  como bem 

ressaltou o Ministro Gilmar Mendes, não fez qualquer distinção entre ambas.

Sob o aspecto técnico,  tendo como referência a doutrina clássica,  não se 

pode negar ter sido absolutamente coerente o encaminhamento dado pelo STF no julgamento 

da ADI 2.925/DF, ao permitir naquela específica hipótese o controle concentrado da parte da 

lei  orçamentária  que  encerrava  um  comando  genérico,  ao  contrário  do  que  ocorreu  no 

julgamento das demais ações diretas acima relacionadas.

Da atenta leitura dos precedentes, entretanto, não obstante a coerência sob o 

aspecto técnico, como já ressaltado, verifica-se que tanto a CNT, na ADI 2.925/DF, como o 

STF fizeram uma enorme “ginástica  mental” para,  ao final,  o resultado prático ter sido o 

seguinte: impedir que o Poder Executivo utilizasse, indevidamente, da arrecadação oriunda da 

CIDE-COMBUSTÍVEIS para outras finalidades que não as mencionadas no art. 177, § 4º da 

Constituição  Federal,  providência  exatamente  requerida,  sob  outro  enfoque,  na  ADI 

1.640/DF, em que se questionava o desvio da receita oriunda da CPMF.

Ademais,  pelos  casos  veiculados  nas  diversas  ações  diretas  de 

inconstitucionalidade  acima  mencionadas,  verifica-se,  efetivamente,  o  abuso  do  Poder 

60 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 5ª. ed. rev., ampl. e atualizada. São Paulo: 
Saraiva, 2002, 204.
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Executivo  na  edição  de  medidas  provisórias  para  abertura  de  crédito  extraordinário  em 

hipóteses claras de inexistência de urgência e imprevisibilidade, restando desatendidos tanto 

os pressupostos genéricos do art. 62, quanto os pressupostos específicos do art. 167, ambos da 

Carta Magna.

Ao que parece, é uma opção política do STF não se imiscuir no controle de 

medidas provisórias dessa natureza, provavelmente com o intuito de não “engessar” o Poder 

Executivo  e  comprometer,  em  conseqüência,  a  governabilidade  do  País.  Veja-se  o  que 

constata  o  Prof.  Rogério  José  Bento  Soares,  ao  tratar  do  excesso  de  poder  na  reedição 

sucessiva de medidas provisórias: 61

“(...) houve um pacto de dependência, pois a cúpula do Poder Judiciário e o 
Congresso Nacional anuíram com as práticas do Executivo. O Congresso e o 
Poder Judiciário dispunham de meios concedidos pela Constituição para opor-se 
ao costume inconstitucional que foi sendo imposto na primeira década depois da 
promulgação da Carta.”

Contudo, não se pode negar que há abuso de poder de legislar quando o 

Poder Executivo, por meio de medidas provisórias, desatende os requisitos constitucionais. 

Todo abuso de poder de legislar pode ser fiscalizado e deve ser coibido pelo Poder Judiciário.

Afinal, o Judiciário, ao assumir uma postura ativa nesses casos nada mais 

estaria  fazendo  do  que  contribuir  para  a  pacificação  social  e  a  realização  da  justiça, 

prevenindo ou solucionando crises.

Assim, com a devida vênia daqueles que entendem em sentido contrário, 

seria aconselhável que o Supremo Tribunal Federal, abandonando a teoria clássica, partisse 

para uma interpretação literal da Carta Magna, de modo a tratar igualmente as leis materiais e 

formais para efeito de controle concentrado de constitucionalidade.

Prestigiar  a jurisprudência  atual  da Suprema Corte,  além de implicar  em 

negativa  de  prestação  jurisdicional,  traz  como  conseqüência  a  permanência  indevida  no 

mundo jurídico de inúmeras normas que afrontam diretamente o Texto Constitucional, em 

desprestígio do interesse público. Afinal,  a Suprema Corte é a última das trincheiras para 

fazer valer os postulados constitucionais e dessa missão não pode furtar-se, sob pena inclusive 

de não fazer valer o princípio da Separação dos Poderes e o sistema de freios e contrapesos, 

tão salutar ao Estado Democrático de Direito.

61  NASCIMENTO, Rogério José Bento Soares do. Abuso do poder de legislar – controle judicial da legislação 
de urgência no Brasil e na Itália. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, P. 323.
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CONCLUSÃO

Viu-se que o Estado Social, que veio em contraposição ao Estado Liberal, 

incorporou uma série de novas atribuições relacionadas à economia, à saúde, à educação, à 

previdência social, porque os cidadãos passaram a exigir uma postura mais ativa do Estado, 

em que o mesmo deveria intervir nas relações sócio-econômicas de modo a assegurar essa 

nova  gama de  direitos  à  sociedade.  O Estado  passou  a  ser  um Estado de  prestações,  de 

serviços.

A  velocidade  com  que  ocorrem  as  transformações  no  mundo 

contemporâneo,  percebidas  nas  alterações  das  relações  sociais,  na  incessante  evolução 

tecnológica, na crescente globalização, tudo isso impôs a necessidade de encontrar meios que 

viabilizassem a consecução dos novos fins a que se propunha o Estado Social com o seu novo 

papel. 

Ao Poder Legislativo é atribuída a função de legislar, de criar as normas que 

serão impostas aos cidadãos, em busca de um ideal de igualdade, de justiça e de segurança. A 

esse processo é intrínseco o debate, as argumentações que buscam o consenso. As questões 

nacionais  precisam  ser  discutidas  de  maneira  diligente,  refletida,  portanto,  distante  de 

precipitações e de açodamentos. Nota-se que é inerente ao processo democrático esse tempo 

de maturação propiciado pela troca de idéias, por reflexões no âmbito do Legislativo. Por 

vezes, não há, todavia, esse tempo necessário para promover essas discussões que fazem parte 

desse processo prévio de produção das normas. No entanto, o Estado é chamado a agir, a 

prover uma determinada necessidade de um cidadão ou de um grupo, não pode haver inércia. 

Ao Poder  Executivo  compete  exercer  a  função  administrativa  focada  no 

interesse público. Por ser o Poder que diretamente presta o serviço ou exerce determinada 

atividade junto à sociedade, o Executivo tem sua atuação ampliada e precisa estar preparado 

para oferecer  respostas rápidas a essas crescentes demandas sociais.  Diante desse quadro, 

percebe-se  que  o  Legislativo  é  obrigado  a  abrir  espaço  na  produção  legislativa  a  ser 

preenchido pelo Executivo.
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Foi nesse contexto de transição do Estado Liberal para o Estado Social que 

surgiu uma maneira excepcional de legislar, assumida pelo Poder Executivo, conhecida por 

legiferação  de  urgência  ou  de  emergência,  permitindo  inovar  de  forma  primária  o 

ordenamento jurídico. 

No Brasil,  o  constituinte,  sensível  a  essa  nova  realidade,  fez  constar  na 

Constituição  de  1988  mecanismos  que  deram maior  agilidade  ao  processo  legislativo:  a 

solicitação  de  urgência  pelo  Executivo  para  apreciação  de  projetos  de  sua  iniciativa;  a 

delegação concedida pelo Congresso Nacional para que o Executivo elabore leis; a edição de 

medidas provisórias, em situações de relevância e urgência, em substituição aos decretos-lei, 

ambos inspirados no modelo italiano de legislação de urgência. 

Foi visto que a origem estrutural do Parlamento surgiu a partir de uma luta 

para ter o domínio das receitas e despesas da Coroa e para transformar o sistema político. 

Portanto, a história do parlamento está intimamente ligada à criação do orçamento. Quando o 

rei  precisava  de  dinheiro  para  governar,  reunia  o  Parlamento,  para  pedir  subsídios.  Em 

contrapartida, eram exigidos direitos e liberdades, ao mesmo tempo em que fiscalizavam as 

finanças e que procuravam restringir os poderes políticos do soberano. 

Percebeu-se  que  o  controle  político  exercido  pelo  Legislativo  sobre  o 

Executivo teve suas origens nas discussões sobre o orçamento (autorização para arrecadar 

tributos destinados a atender os gastos da Coroa), assim como na própria fiscalização quanto à 

efetiva aplicação dos recursos.

Foi a partir do estudo dos pressupostos constitucionais da relevância e da 

urgência,  exigidos  para  edição  de  medida  provisória,  em confronto  com os  requisitos  da 

urgência e da imprevisibilidade, reclamados para abertura de crédito extraordinário, que se 

constatou, por meio de consulta às medidas provisórias expedidas para este fim a partir da EC 

n.º 32/2001, o quão exagerada tem sido essa prática adotada pelo Presidente da República, 

prevalecendo a inobservância dos pressupostos exigidos.

Manifestei-me favoravelmente à posição esposada por FERREIRA FILHO 

e AMARAL JÚNIOR, que defendem a eficácia revogatória da medida provisória enquanto lei 

material. Portanto, a conversão em lei da medida provisória supre o aspecto formal da não 

apreciação do Congresso Nacional, tornando-a, portanto, lei formal.

Viu-se  que a  matéria  orçamentária  não faz parte  da  área de  domínio da 

medida  provisória,  visto  que  a  única  exceção  deferida  pela  Constituição  diz  respeito  à 

abertura de crédito extraordinário, para atender a despesas imprevisíveis e urgentes. Assim, 

73



tive a compreensão de que a  medida provisória  que abre crédito  extraordinário,  uma vez 

atendidos todos os pressupostos constitucionais, não ofende o princípio da legalidade. 

O crédito extraordinário somente se justifica se for para atender despesas 

que  se  apresentem  urgentes  e  imprevisíveis.  Embora  precária  e  transitória  a  eficácia  da 

medida provisória, começa a produzir efeitos jurídicos a partir do momento de sua expedição, 

por  ter  força  de  lei.  O  que  torna  preocupante  tal  situação  é  que  os  recursos  do  crédito 

veiculado  por  medida  provisória  ficam  imediatamente  disponíveis  para  aplicação, 

independente da apreciação do Congresso Nacional. E o que pode ser considerado mais sério 

é  que  não  raro,  as  situações  que  dão  ensejo  ao  crédito  não  podem  ser  consideradas 

imprevisíveis,  sendo  observadas  somente  sob  o  foco  da  relevância  e  da  urgência,  que 

apresentam  um  certo  grau  de  subjetivismo,  sendo  portanto,  bem  mais  fácil  de  serem 

justificadas pelo Poder Executivo.

Nesse sentido, a letargia, a complacência e porque não dizer a conivência do 

Congresso  Nacional  muito  tem  contribuído  com  o  abuso  do  Poder  Executivo  em  editar 

medidas provisórias para abrir crédito extraordinário visando atender a despesas que não são, 

de fato, imprevisíveis e até mesmo urgentes, em evidente ofensa aos preceitos constitucionais. 

O Legislativo  não se dá  conta  de que ao não censurar  a  postura  do Executivo  que edita 

medidas provisórias sem a devida atenção aos pressupostos necessários, permite-lhe usurpar a 

função legislativa, própria do Congresso Nacional.      

É  indubitável  a  utilidade  do  crédito  extraordinário  para  que  o  Poder 

Executivo venha a suprir uma demanda que se demonstre premente e que não havia como ser 

antevista ao tempo da elaboração do orçamento, desde que obviamente guarde similitude com 

as situações predispostas pelo constituinte, que exigem o crédito extraordinário, quais sejam: 

guerra, comoção interna e calamidade pública.

Foram apresentadas algumas ações diretas de inconstitucionalidade onde se 

constatou  que,  efetivamente,  o  Poder  Executivo  tem  exorbitado  na  edição  de  medidas 

provisórias  para abertura  de crédito  extraordinário em hipóteses  claras  de inexistência  de 

urgência e imprevisibilidade, restando desatendidos tanto os pressupostos genéricos do art. 

62, quanto os pressupostos específicos do art. 167, ambos da Carta Magna.

O Poder Judiciário, por sua vez, adotou uma postura omissa, ao assentar que 

os conceitos de relevância e de urgência a que se refere o artigo 62 da Constituição, exigidos 

para  a  edição de medidas  provisórias,  decorrem,  em princípio,  do juízo  discricionário  de 

oportunidade e de valor do Presidente da República, mas admite o controle judiciário quanto 

ao excesso do poder de legislar. Parece um grande absurdo deixar sob a responsabilidade de 
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quem  expede  a  medida  provisória,  o  julgamento  de  que  estão  sendo  observados  os 

pressupostos estabelecidos na Constituição. Deixar ao alvedrio do Presidente é como fazer 

“letra morta” do dispositivo constitucional,  pois se é ele quem diz se foram atendidas as 

condicionantes.

Preocupados  com  a  banalização  no  uso  de  medidas  provisórias  pelo 

Presidente da República, recentemente foi criada uma comissão de deputados federais para 

sistematizar as várias propostas de emendas à Constituição e projetos de lei que versem sobre 

medida  provisória.  A conclusão  desse  trabalho  deverá  propor  significativas  alterações  na 

forma de tramitação das medidas  provisórias no Congresso Nacional.  Uma das mudanças 

previstas  diz  respeito  ao impedimento  da edição de  medidas  provisórias  para abertura  de 

créditos  extraordinários.  É possível  que ressurja  a  figura do decreto  do Executivo,  muito 

utilizada antes da Constituição de 1988, para aprovar essa espécie de crédito adicional. 

Outra alternativa, talvez até mais imediata, seria alterar o rito de apreciação 

de  medidas  provisórias  que  veiculam  créditos  extraordinários  no  Congresso  Nacional, 

impondo-lhes procedimentos mais céleres, com o intuito de que, havendo rejeição total ou 

parcial,  a  execução  orçamentária  dos  recursos  seja,  se  não  evitada,  no  mínimo reduzida, 

evitando assim, o desgaste de uma aprovação tardia e forçada somente para referendar ou 

justificar os gastos já realizados pelo Executivo.
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