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RESUMO

ROCHA, Cibele de Fátima Morais. Medidas Provisórias na Constituição de 1988 e a Ne-
cessidade de sua Limitação. 2008. 62 f. Monografia (Especialização em Instituições e Pro-
cessos Políticos do Legislativo). Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, Câ-
mara dos Deputados, Brasília, 2008.

As medidas provisórias passaram a integrar o processo legislativo brasileiro com o advento da
Constituição de 1988. A inovação se mostrou essencial à substituição do instituto do antigo
decreto-lei derivado da Itália, instrumento que simbolizava a prevalência do Poder Executivo
e que marcou regimes autoritários anteriores, como a Era Vargas (1930-1945) e a ditadura
militar (1964-1985). A previsão inicial das medidas provisórias no art. 62 da Constituição Fe-
deral, no entanto, foi se tornando insatisfatória por deficiências oriundas dos pressupostos de
relevância e urgência, em razão dos mesmos terem sido aferidos como muito genéricos ou
subjetivos, o que acarretou sua demasiada edição. Com o intuito de restringir o poder do chefe
do Executivo foi aprovada posteriormente a Emenda Constitucional nº 32./2002, regulamen-
tada pela Resolução 01 de 2002 do Congresso nacional, trazendo novos pressupostos formais
e materiais às medidas provisórias no intuito de impor mais limites ao poder de edição e ree-
dição do Presidente da República. Todavia, a referida emenda se mostrou inócua à expectativa
de mudança ou diminuição das edições do Presidente da República. O Executivo manteve sua
continuada atividade atípica, porém prevista na Constituição, através da usurpação da função
primordial do Poder Legislativo que assim ficou reduzido a meramente homologar as decisões
com força de lei do Executivo. Há consenso geral sobre a afronta estabelecida ao processo
legislativo em função da perda de competência do Congresso derivada da excessiva edição de
medidas provisórias, havendo urgente necessidade de se limitar essa prejudicial atuação exe-
cutiva que tem estabelecido o trancamento de pauta constante nas votações no Parlamento.

PALAVRAS-CHAVE: Medidas Provisórias. Constituição Federal. Poder Executivo. Emenda
Constitucional nº 32. Poder Legislativo. Processo Legislativo e Parlamento.



SUMMARY

ROCHA, Cibele de Fátima Morais. Provisional remedies in the Constitution of 1988 and
the Necessity of its Limitation. 2008. 62 l. Monograph (Specialization in Institutions and
Political Processes of the Legislative). Center of Formation, Training and Perfectioning,
Chamber of Deputies, Brasilia, 2008.

The provisional remedies had started to integrate the Brazilian legislative process with the
advent of the Constitution of 1988. The innovation if showed essential to the substitution of
the institute of the old Decree derived from Italy, instrument that symbolized the hypertrophy
of previous authoritarian the Executive and that it marked regimes, as the Age Vargas (1930-
1945) and the military dictatorship (1964-1985). The initial forecast of the provisional reme-
dies in art. 62 of the Federal Constitution, however, were if becoming unsatisfactory for de-
riving deficiencies of estimated of relevance and the urgency, in reason of the same ones to
have been surveyed as generic or very subjective, what it caused its exaggerated edition. With
intention to restrict the power of the head of the Executive nº 32 was approved later the
Emendation Constitutional. /2002, regulated for Resolution 01 of 2002 of the Congress na-
tional, bringing new estimated formal and material to the provisional remedies in intention to
impose more limits to the power of edition and new edition of the President of the Republic.
However, the related emendation if showed ineffective to the change expectation or reduction
of editions of the President of the Republic. The Executive kept its continued activity atypical,
however foreseen in the Constitution, through the usurpation of the primordial function of the
Legislative that thus was reduced so as mere to homologate the decisions with act of law of
the Executive. It has general consensus on confronts established to the legislative process in
function of the loss of ability of the Congress derived from the extreme edition of provisional
remedies, having urgent necessity of if limiting this harmful executive performance that has
established the barring of constant guideline in the votings in the Parliament.

KEY-WORDS: Provisional remedies. Federal constitution. Executive. Constitutional emen-
dation nº 32. Legislative. Legislative process and Parliament.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho objetiva discorrer sobre o problema da autonomia abusiva do ato do Pre-

sidente da República na edição continuada e desmedida de medidas provisórias. O abuso por

sua vez, é o exercício irregular de um poder que, por conseguinte, é manipulado por um su-

jeito autorizado, porém exercido contrariamente aos fins ou motivos para os quais foi conce-

dido.

Apesar de a Constituição de 1988 prever a autorização para o Presidente da República

editar medidas provisórias dotadas de força de lei, conforme o entendimento prevalecente no

mundo jurídico, isso não significa a concessão de um poder sem limites, o que seria impensá-

vel numa ordem que se deseja democrática.

Contudo, desde o primeiro momento em que foi instituída, a medida provisória tem

sido empregada de forma indiscriminada por sucessivos governos, observando-se que tendo

embora uma inspiração democrática, ao contrário do decreto-lei, passou a ser usada de forma

distorcida.

Nesse diapasão, elucidou Joel de Menezes Niebuhr:

O constituinte apesar de não ter aceito o decreto-lei do regime constitucional ante-
rior, criou dispositivo análogo, tendo declinado apenas de algumas diferenças
pontuais que lhe confeririam nova roupagem. Em alguns aspectos, vale assinalar,
o decreto-lei, era até mais democrático e restrito do que a Medida Provisória, es-
pecialmente no tocante à delimitação de matérias.1

 Com a redemocratização do país, os constituintes de 87/88 devolveram ao Poder Le-

gislativo suas legítimas prerrogativas. Entretanto, reservaram ao Poder Executivo a faculdade

de legislar excepcionalmente em casos de relevância e de urgência, como reza o art. 62 da

Constituição Federal vigente. É a medida provisória, portanto, a forma de legislação de emer-

gência criada pelo constituinte de 88 para substituir o decreto-lei das Cartas anteriores.

Os constituintes foram buscar esse instituto na doutrina e no Direito positivo italiano.

A Constituição do Império do Brasil abrigava-o como necessário em circunstâncias anômalas.

Verifica-se hodiernamente no Direito comparado a sua existência em diversos países demo-

cráticos, parlamentaristas ou presidencialistas, que autorizam sua utilização com o nome de

“decretos de emergência”, para serem utilizados em situações de emergência apenas.

                                                
1 O Novo Regime Constitucional da MP. São Paulo : Dialética, 2001, p.78.
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Com este perfil normativo e histórico, as medidas provisórias deveriam se constituir

em poderoso e democrático instrumento de proteção e de eficácia governamental, ou seja, de-

sejava-se do novo instituto que cumprisse, sim, a função de permitir a rápida ação normativa

do Poder Executivo em situações verdadeiramente urgentes e emergenciais. Assim, estariam

imbuídas do espírito democratizador que permeasse todos os debates constituintes como pre-

núncio de uma nova era na recente história constitucional brasileira. Porém, na prática isso

não ocorre.

Assim analisou José Afonso da Silva a questão:

Os pressupostos de relevância e de urgência já existiam, sempre apreciados subje-
tivamente pelo Presidente da República; nunca foram rigorosamente respeitados.
Por isso foram editadas as chamadas Medidas Provisórias sobre assuntos irrele-
vantes ou sem urgência. Jamais o Congresso Nacional e o Poder Judiciário se dis-
puseram a apreciá-los para julgar inconstitucionais MPs que a eles não atendes-
sem, sob o falso fundamento de que isso era assunto de estrita competência do
Presidente da República.2

Entretanto, o Poder Executivo, ao editar sistematicamente as medidas provisórias,

participando ativa e corriqueiramente da função legislativa do Estado, desencadeia, em conse-

qüência, o desequilíbrio nas suas relações com os demais poderes. Nesse sentido, comenta o

professor Jean-Yves Calvez reforçando que a distinção ou separação de poderes é uma garan-

tia notável da moderação do poder, e conseqüentemente da liberdade dos cidadãos.3

 Doutrinadores ressaltam veementemente haver consenso no Congresso de que as me-

didas provisórias não podem continuar sendo editadas como hoje, pois que o atual rito per-

mite que o Poder Executivo legisle muito mais que deputados e senadores. Assim, a apresen-

tação de medidas provisórias em série acaba trancando de forma permanente a pauta do Con-

gresso e atrasando o exame de matérias importantíssimas para o país.

Observa-se nesse tocante, que a Constituição brasileira de 1988 ao consagrar o princí-

pio da separação de poderes formulado por Montesquieu, manteve as funções típicas de cada

um dos poderes, atribuindo a função legislativa strictu sensu ao Poder Legislativo. Esse prin-

cípio – o de separação dos poderes – a que é inerente um sentido de fundamentabilidade, foi

proclamado como irreformável, insuscetível de alteração até mesmo por via de emenda cons-

titucional, sendo desse modo uma das quatro cláusulas pétreas (art. 60, § 4º, inciso III) pre-

vistas no texto constitucional.

                                                
2 Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo : Malheiros, 2007. p. 532.
3 Política: uma introdução. Série Fundamentos. Trad. Sônia Goldfeler. São Paulo : Ática, 1977.
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Além disso, esse sistema de freios e contrapesos ou de checks and balances, possibi-

lita pelo exercício de controles interorgânicos recíprocos, a harmonia e a interdependência

entre os poderes do Estado, com o que se preserva o regime das liberdades públicas e se

mantém, no plano da sociedade política, o equilíbrio institucional entre esses poderes, como

muito bem ressaltou o próprio Montesquieu em seu famoso Do espírito das leis:

Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou
dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer as leis, o de
executar as resoluções públicas, e o de julgar os crimes ou as divergências dos
indivíduos.4

 Dessa forma, as recíprocas interferências dos poderes do Estado, uns nos outros, desde

que ocorrentes nas hipóteses constitucionalmente autorizadas, não provocam a ruptura do

sistema, porém, sempre que qualquer dos poderes, o Executivo exemplificativamente, exercer,

com expansão desordenada, atribuições que não lhe são próprias, configurar-se-á rompimento

do monopólio da função legislativa do Congresso Nacional.

A função legislativa atribuída pela regra da separação de poderes ao Poder Legislativo

é indisponível e o constituinte originário, ao admitir o uso de medidas provisórias, não “trans-

feriu” a faculdade de legislar do Poder Legislativo ao chefe do Poder Executivo. Todavia,

para o cientista político contemporâneo Antônio Octávio Cintra, desde, pelo menos o governo

JK, a atuação constante da Presidência passou a ser dominante em nossa cultura política, as-

sim se atribuindo extensa gama de responsabilidades sobre qualquer esfera administrativa,

ainda que sejam elas da competência de outros poderes.5

Em termos de eficácia, a produção legislativa brasileira é muito baixa, chegando se-

quer a um por cento a cada ano em se comparando com o parlamento americano, por exem-

plo, que se assemelha em tudo ao nosso, mas que, ao contrário, aprova 12% dos projetos apre-

sentados pelos parlamentares.

Assim, no Brasil, as medidas provisórias que resultam do exercício pelo Presidente da

República de competência constitucional extraordinária, representam a expressão concreta do

poder cautelar geral deferido ao chefe do Poder Executivo da União. O aspecto mais singular

do processo de elaboração das leis no Estado contemporâneo, que a princípio seria função

precípua do Legislativo, é o surgimento de uma legislação editada pelo Executivo. Em suma,

ratifica-se o entendimento segundo o qual vivemos em um modelo estatal dotado de certas

peculiaridades, dentre elas, o poder de legislar do Chefe do Estado.

                                                
4 Do espírito das leis. São Paulo : Martin Claret, 2002 (1748), p. 166.
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Salientaremos no primeiro capítulo do presente estudo que as medidas provisórias têm

sua origem no sistema parlamentar italiano, mais precisamente no art. 77 da Constituição da

Itália. O primeiro-ministro italiano, em caso de relevância, pode editá-las, tendo que posteri-

ormente convencer o parlamento a aprová-las.

  As regras previstas para a edição de medidas provisórias estão no art. 62 da CF, re-

gulamentado pela Resolução nº 1/1989 do Congresso Nacional. Contudo, essas regras se

mostraram muito genéricas, tendo como limitadores constitucionais somente a relevância e a

urgência, requisitos muito subjetivos, que possibilitaram ao Presidente da República a edição

e a reedição, a seu bel-prazer, de medidas provisórias sobre as mais variadas matérias.

Conforme discorre a advogada Janine Malta Massuda, nesse tocante:

[...] o que se pode extrair destes conceitos (relevância e urgência) é que são ex-
pressões vagas, fluidas, mas que, uma vez confrontados com os valores do sis-
tema no qual estão inseridos, perdem senão a totalidade – que apenas o caso
concreto permite acabar – pelo menos grande parte de sua indeterminação. A
edição de Medidas Provisórias não envolve apreciação discricionária, no sentido
de que o Poder Executivo pode editá-las em qualquer situação, ou pode escolher
se a utiliza, ou não. A relevância e a urgência, diante do sistema e dos fatos, per-
dem parte de sua indeterminação, vinculando o Poder Executivo a editá-las, pre-
sente a situação de fato que lhe serve de pressuposto.6

Buscaremos no segundo capítulo discorrer sobre a tramitação das medidas provisórias

no processo legislativo brasileiro, destacando que apesar das críticas contundentes ao uso or-

dinário desse instrumento extraordinário, de acordo com o disposto na Constituição, as medi-

das provisórias têm vigência imediata e, por isso mesmo suspendem, mas não revogam a vi-

gência de normas anteriores ou criam novas; modificando dessa maneira a situação anterior à

sua vigência.

O prazo para a sua apreciação era de trinta dias e ao final deste, a medida – se aprova-

da – deveria ser enviada à sanção presidencial. Caso não fosse apreciada, perderia sua eficá-

cia, ou poderia ainda ser rejeitada, mas nesses dois últimos casos (inapreciação ou rejeição),

perderia seu efeito “desde a edição”, tendo as relações jurídicas geradas dentro da sua vigên-

cia disciplinadas pelo Congresso Nacional. Amparando dessa forma o chefe do Executivo,

havia o entendimento quase unânime do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de cons-

titucionalidade inclusive de reedições por inúmeras vezes da mesma medida, sem a mínima

limitação.

                                                                                                                                                        
5 Parlamentarismo: retorno à pauta. Estudos Eleitorais, v. 1, n. 2, maio/ago. 1997. p. 8.
6 Medidas Provisórias: os fenômenos na reedição. Porto Alegre : Sérgio Antônio Fabris Editora, 2001, p. 56.
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Com a vigência proposital da EC nº 32, de 11 de setembro de 2001, as medidas provi-

sórias perdem a eficácia se não apreciadas ou deliberadas em 120 dias, excluídos desse côm-

puto os períodos de recesso. Após a edição da medida, de acordo com a Resolução nº 1 de

2002, do Congresso Nacional, a tramitação das medidas provisórias se inicia pela votação na

Câmara dos Deputados, passando por um juízo prévio na Comissão de Constituição e Justiça

e Cidadania (CCJC), devendo a seguir, serem apreciadas dentro de 45 dias, no prazo de ses-

senta para aprovação. Caso contrário entram em regime de urgência e obstruem a pauta da

Casa em que estiverem tramitando. Dessa forma, os trabalhos legislativos ficam parados.

De fato, a aprovação da emenda impôs uma nova disciplina ao uso do instrumento, ao

limitar-lhe a reedição a uma só vez, mas decorridos os 45 dias de sua publicação, ocorre o

chamado trancamento da pauta ou sobrestamento de todas as demais matérias ou deliberações

em plenário, até que se ultime a votação das medidas provisórias.

Há muita divergência sobre a interpretação parlamentar na tramitação das medidas

provisórias. No entendimento do Deputado Arlindo Chinaglia, atual Presidente da Câmara,

por exemplo, desde a sua edição, as medidas provisórias deveriam tramitar em regime de ur-

gência, porque de outra maneira jamais poderão ser concluídas antes do prazo estipulado.7

Conforme será visto no terceiro capítulo deste estudo, as modificações introduzidas

pelo advento da EC nº 32 em relação aos aspectos que norteiam a edição das medidas provi-

sórias se darão quanto a seis aspectos. São eles: a delimitação do conteúdo (matéria-objeto),

quanto aos pressupostos de relevância e urgência, quanto ao prazo de vigência, a perda da efi-

cácia e a coibição da reedição e, ainda, quanto ao estabelecimento de novas regras para o

exame das medidas provisórias pelo Poder Legislativo.

Ressalte-se que sobre o novo prazo constitucional de vigência das medidas provisóri-

as, instituído pela EC nº 32/01, que também o disciplinou de maneira diversa da redação ori-

ginal do texto constitucional, por lógica, os doutrinadores atuais externam a concepção de que

a atual emenda simplesmente criou uma nova espécie de regime de urgência constitucional.

Assim, as duas Casas têm, então, o exíguo prazo de quinze dias para a análise das medidas, já

que se elas não forem apreciadas em até 45 dias, o regime poderá estender-se excepcional-

mente por 75 dias, ou seja, não sendo suficiente os quinze dias restantes da vigência, haverá a

possibilidade de uma única reedição.

                                                
7 BRASIL. Câmara dos Deputados. Disponível em
<http://intranet2.camara.gov.br/internet/homeagencia/materia.html?pk=10886>, acessado em 28/08/2007, às
20h33min.
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Outro retrocesso legislativo é que a não apreciação da medida provisória no prazo im-

prorrogável – sem a edição do decreto legislativo – mantém a vigência da medida provisória

para situações que tenha ocasionado. Dessa forma, o Executivo pode criar nova norma, com

força de lei, mesmo sobre matéria inconstitucional e sem a participação do Legislativo.

Octavio Amorim Neto e Fabiano Santos, então, professam a importância do controle

dos dados e interpretações já existentes sobre a produção legislativa do Congresso:

Em primeiro lugar, sabe-se que o Poder Legislativo é muito menos ativo do que o
Executivo. Figueiredo e Limongi (1999) mostram que entre 1989 e 1998 apenas
14% das leis aprovadas foram de autoria de deputados e senadores ou de comis-
sões parlamentares. É interessante notar que entre 1946 e 1964, a produção legis-
lativa do Congresso chegou a 57% do total (Pessanha, 1997). O que explica tal di-
ferença? Para Figueiredo e Limongi, isto se deve ao fato de que a Constituição de
88 conferiu ao chefe do Executivo prerrogativas legislativas mais extensas que a
finada carta de 1946, dando ao presidente hoje, um férreo controle sobre a agenda
legislativa do país.8

Supostamente a Emenda nº 32, sabedora da inércia do Congresso Nacional, no afã de

forçá-lo a legislar, preceituou que, se não houver a edição do respectivo decreto legislativo, os

efeitos dos atos praticados durante a vigência da medida provisória serão preservados. Esses

fenômenos identificados fornecem-nos preciosos indícios de que de fato ocorre na dinâmica

das medidas provisórias, patologias que desembocam ou nos fazem lembrar em muito dos

famigerados anteriores decretos-leis.

É mister afirmar que teoricamente o uso desenfreado das medidas provisórias confor-

me a conveniência do Poder Executivo em editá-las, derroga o princípio consagrado da sepa-

ração dos três poderes e isso pode ser creditado, portanto, conjuntamente, aos Poderes Execu-

tivo, Legislativo e Judiciário, pois todos eles, de alguma forma, têm contribuído para o surgi-

mento desses “fenômenos jurídicos”. Na prática, todos os três poderes adotam tolerância recí-

proca, admitindo que se faça o uso indiscriminado do instituto, pois o Executivo, no caso, le-

gisla, usurpando a função do Legislativo, diante do silêncio do guardião da Constituição, ou

seja, do STF.

Destarte, a emenda constitucional não foi suficiente para conter o uso exacerbado da

função legislativa pelo chefe do Executivo. Isso, apesar de a própria Carta Magna de 88 já ter,

em seu art. 84, estabelecido toda a extensa competência e atribuição privativa do Presidente

da República, como bem nos lembra Paulo Bonavides:

                                                
8 A produção legislativa do Congresso: entre a paróquia e a nação. In: A democracia e os três poderes no Brasil.
Org. Luiz Werneck Vianna. Belo Horizonte, Rio de Janeiro : Editora: UFMG e Iuperj/FAP-RJ, 2002, p. 92.
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Cabe assim ao Presidente, na forma e nos casos previstos pela Constituição, to-
mar a iniciativa do processo legislativo. Dessa competência privativa é igual-
mente a sanção, a promulgação e a publicação das leis, bem como a expedição
de decretos e regulamentos indispensáveis à execução desses diplomas. Possui
também o Presidente o poder de veto total ou parcial dos projetos de lei. No en-
tanto, onde avulta mais sua competência normativa paralela à do Congresso Na-
cional, é na edição de medidas provisórias com força de lei.9

Em face do exposto acima, intentaremos discorrer finalmente na conclusão sobre as

proposições existentes contrárias ou em divergência do instituto das medidas provisórias. Tais

proposições se fundamentam na atividade primordial do Legislativo, o qual, com regras cla-

ras, deve discutir e votar os temas que interessam ao povo, a fim de decidir os rumos do país,

conforme o compromisso assumido por cada parlamentar no momento de sua posse no Con-

gresso Nacional, sem a real e efetiva submissão ao Executivo.

Por isso mesmo, já há consenso no Congresso Nacional no sentido de que as medidas

provisórias não podem continuar sendo editadas como hoje. A intenção atual dos parlamenta-

res é a de alterar o rito de tramitação das mesmas, embora outras propostas já venham ocor-

rendo, inclusive no sentido de até mesmo se revogar o próprio art. 62 da CF, como é o caso da

PEC nº 2/2007, apresentada pelo Deputado Roberto Magalhães (PFL/PE).

O trancamento da pauta de votações devido ao excesso de medidas provisórias, atual-

mente mais do que nunca objeto de crítica dos parlamentares, juristas e cientistas políticos,

paralisa o principal trabalho do Congresso Nacional, que é o de legislar.

Há visível empenho em se resolver o problema apresentado, atualmente reivindicado

por toda a sociedade. Certas propostas querem a criação de comissões mistas específicas para

análise prévia das medidas provisórias. A CCJC recentemente rejeitou recurso contra decisão

da própria presidência da Casa, no sentido de se adotar o regime de urgência para análise das

medidas provisórias assim que elas chegarem à Câmara, contraditando o atual comando cons-

titucional.10 Porém, após a declaração do próprio Presidente da Câmara, Deputado Arlindo

Chinaglia (PT/SP) ter classificado como insuportável a edição de medidas provisórias a CCJC

aprovou a PEC nº 511/06, do ex-senador Antônio Carlos Magalhães (DEM/BA) que objetiva

diminuir o poder do Palácio do Planalto.

A constatação da evidente baixa eficiência do Congresso no tocante à feitura das leis,

felizmente já fez constatar aos próprios congressistas a necessidade de implantação de uma

                                                
9 Ciência Política, 11a. ed. São Paulo : Malheiros, 2005, p. 300.
10 BRAGON, Ranier. Comissão da Câmara aprova regras para restringir MPs. Folha de S. Paulo, São Paulo, SP,
17 out. 2007. Caderno Brasil, p. A10.
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agenda autônoma do Legislativo, a fim de controlar, como deveria, o governo. São vários os

fatores que contribuem para essa situação. O principal é a enorme força que o Executivo acu-

mula no presidencialismo brasileiro. Governos costumam cooptar uma base parlamentar nu-

merosa o suficiente para impor a agenda do Palácio do Planalto ao Congresso.

Parece-nos assistir razão, entretanto, a argumentação de que o Executivo usa e abusa

das medidas provisórias, enquanto o Legislativo não reage e o Judiciário dá uma interpretação

trivialmente banalizada à excessiva edição das mesmas. Cabe-nos assim, aferir através da

pesquisa em análise, a possibilidade real de propostas de alteração do referido instrumento

normativo, no decorrer de toda a averiguação a seguir implementada.

Este trabalho foi realizado por meio da técnica de pesquisa e análise documental, sob o

enfoque do Direito Constitucional e do processo legislativo que permeia a edição das medidas

provisórias. Procuramos nos embasar, prioritariamente, na pesquisa bibliográfica que abordou

a matéria, utilizando a metodologia de procedimento histórica, comparativa e descritiva para

facilitar sua consecução.
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CAPÍTULO 1

ORIGEM E NATUREZA JURÍDICA DAS MEDIDAS
PROVISÓRIAS

1.1 Conceito de MP e de seu antecessor

Constitucionalmente a medida provisória constitui um instrumento jurídico-político de

competência privativa do Presidente da República no âmbito federal que em situações de re-

levância e urgência pode ser por ele utilizado.

Similarmente o Dicionário Brasileiro de Direito Constitucional, através da definição

do respectivo verbete pelo professor José Levi Mello do Amaral Júnior, ensina-nos que a me-

dida provisória é:

Ato normativo primário (fundado diretamente na Constituição Federal), da com-
petência privativa do Presidente da República, para fazer frente a caso de relevân-
cia e urgência (“decretação de urgência”), que possui provisoriamente, força, efi-
cácia e valor de lei.11

Esse paralelo entre conceitos e definições por ora, reforça nosso propósito primordial

de estabelecer primeiramente alusão às relações de poder em qualquer de suas modalidades e

o modo de exercê-las de forma adequada, sempre se levando em conta sua ordenação hierár-

quica. Esta questão nos remete ao poder do Estado ou de quem o representa, poder esse ine-

rente à sua condição de summa potestas, deixando-o livre para perseguir os seus próprios ob-

jetivos, sem ter em contra os preceitos morais a que está obrigado o homem comum, que não

possui as responsabilidades inerentes ao poder.

                                                
11 Dicionário Brasileiro de Direito Constitucional. Coord. Dimitri Drimonlis. São Paulo : Saraiva, 2007. p. 231.
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Sobre isso, o professor Octaciano Nogueira elucida-nos:

Quando nos cingimos às modalidades de poder que interessam essencialmente à
Ciência Política e à análise política, devemos considerar três diferentes formas
utilizadas usualmente, uma pelo Estado e pelos governos e as outras duas tanto
por estados e governos, quanto pelos grupos sociais: o poder econômico, o poder
político e o poder ideológico.12

Extrairemos ainda do conceito de poder, a representação sumária daquela energia bá-

sica que motiva a existência de uma comunidade humana num determinado território, conser-

vando-a unida, coesa e solidária.

Nesse diapasão, no Brasil presidencialista por opção dos brasileiros, o Presidente da

República pode editar as medidas provisórias, utilizando esse instrumento e configurando,

assim, um poder absolutista e autoritário, pois com elas, o presidente impõe regras de vigên-

cia das mesmas à sociedade e cria um forte constrangimento ao Legislativo.

O problema constitucional suscitado pelo manifesto poder presidencial com toda a ex-

trapolação de suas prerrogativas, remete-nos à reflexão sobre a carência de um poder dividido

que se originou desde a Grécia antiga e cuja preocupação permaneceu ao longo dos tempos

como forma de se evitar a tirania, por conseguinte.

Com efeito, novamente Paulo Bonavides assevera-nos:

Examinada atentamente a natureza do poder estatal, verifica-se que todo Estado,
comunidade territorial, implica uma diferenciação entre governantes e governa-
dos, entre homens que mandam e homens que obedecem, entre os que detêm o
poder e os que a ele se sujeitam.13

Em suma, o instituto da medida provisória, importado do sistema parlamentarista itali-

ano e introduzido pelo Constituinte de 1987/88 em nosso presidencialismo, veio substituir o

decreto-lei adicionado à legislação da época pelo Ato Institucional nº 2 de 1965. Fora criado

na Constituição Federal de 1937, outorgada por Getúlio Vargas para instituir seu Estado

Novo, que destinou ao Poder Legislativo em conseqüência, um papel irrelevante na distribui-

ção do poder político, tendo sido mantida na Constituição de 1946.

A sucessora do velho decreto-lei, previsto também na Constituição de 1967, é a con-

seqüência inevitável do crescimento estatal. O caráter técnico de certas decisões do Governo,

mais a necessidade da rapidez de sua tramitação, em nome da relevância e da urgência, indu-

ziram o parlamento a delegar novos poderes ao Executivo, órgão já capaz, por sua própria

                                                
12 Introdução à Ciência Política, Edições Unilegis de Ciência Política, v. I, Brasília : Senado Federal, Unilegis,
2006, p. 144.
13 Ciência Política. 11a. ed. São Paulo : Malheiros, 2005. p. 108.
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natureza, de tomar decisões rápidas. Assim, a medida provisória integra o processo legislativo

e como tal, está prevista na Carta Política, no art. 59, inciso V e no art. 62, que dispõe:

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá ado-
tar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao
Congresso Nacional” (EC nº 32/2001).

No nosso sistema presidencialista de governo, o legislador maior deveria conferir ao

Congresso Nacional o exercício efetivo e exclusivo da função legislativa. Por esse motivo, o

sistema vigente aboliu o uso do decreto-lei, poder instituído ao Presidente da República, que

após editado também era submetido ao exame e aprovação do parlamento. Havia a presunção

de aprovação pelo decurso do prazo previsto, dentre outras mazelas.

Não obstante a Assembléia Nacional Constituinte ter decidido por sua retirada do or-

denamento jurídico, pois no sistema da Nova República o mesmo não se coadunava com a

ordem política vigente, sua manutenção praticamente se manteve com a prática atual de edi-

ção desmesurada de medidas provisórias. Demonstra-se à exaustão que o Poder Executivo

não sofreu limitações, sendo que os requisitos de relevância e urgência alegados pelo Execu-

tivo são, em inúmeros casos, discutíveis, em razão da sua inerente subjetividade.

1.2 A experiência oriunda da Itália

A experiência brasileira se mostra diversa da que se verifica na Itália, fonte de inspira-

ção da medida provisória, cuja configuração do exercício autônomo ou independente da fun-

ção legislativa pelo governo foi instituída na Constituição italiana de 27/12/1947, a partir do

disposto no seu art. 77, pela excepcionalidade e precariedade dos decretos-leis, conforme sali-

enta afirmativamente o advogado Leon Frejda Szklarowsky:

As medidas provisórias foram concebidas como substituto do famigerado de-
creto-lei, com o objetivo de apagar, definitivamente, os resquícios do entulho
autoritário. Os constituintes foram buscar esse instituto na doutrina e no Direito
positivo italiano. Contudo também a Constituição do Império tinha-as como ne-
cessárias, em circunstâncias anômalas, e o Direito comparado ilustra ricamente
sua existência em diversos países democráticos.14

Desse modo, a Constituição italiana de 1947 atribui ao governo competência legislati-

va por duas formas: através de delegação de poderes e em casos de urgência e de necessidade.

                                                
14 Gênese das medidas provisórias. Consulex (Informativo Jurídico), ano XVIII, n. 17, Brasília, 26 abr. 2004,
p. 4-5.



20

Entretanto, o parlamento, ao conceder uma delegação legislativa ao governo, não se priva do

exercício da sua competência legislativa sobre a matéria, podendo revogar, a todo o tempo, a

delegação concedida, o que não acontece no Brasil.

Assim, os provvedimenti provvisori com forza de legge, previstos no art. 77 da Cons-

tituição italiana, em que pese sua utilidade para regular situações de extrema urgência e rele-

vância, conferem competência legislativa a três órgãos: à Assembléia da República, ao gover-

no e às Assembléias Legislativas Regionais. Esses três órgãos gozam de legitimidade demo-

crática e essa legitimidade advém-lhes do seu caráter representativo, fundado no sufrágio di-

reto. Essa atribuição de competência a estes órgãos justifica-se para a realização das tarefas

que a Constituição pôs a seu cargo: fazendo-se a repartição da competência entre o Parla-

mento e o Governo, não através de um critério material mas por razões de definição orgânico-

institucional dos órgãos.

Os constituintes de 1947 ao sucederem os três últimos regimes: o Estatuto Albertino

(1848-1922) relativo ao reino de Carlos-Alberto, o fascismo (1922-1943), período vintênio de

Mussolini e a transição pós-fascista (1943-1947) ou período em que duas Constituições provi-

sórias buscaram substituir ao antigo regime (de 1944 até 1946), se preocupavam com a cons-

trução de um regime oposto à ditadura fascista. Desta maneira, no intento de se afastar em

definitivo a permissividade absolutista do governo, nasceu com o novo regime a excessiva

atenção ao combate à preponderância executiva sobre o parlamento, a fim da manutenção do

Estado de Direito e de contrapoderes capazes de garanti-lo: Corte Constitucional, regiões au-

tônomas e referendo popular.

No entanto, após delongados debates nas Assembléias dos constituintes contra o abu-

sivo Poder Executivo como órgão legiferante, prevaleceu a tese de que deveria ser disponibi-

lizado ao Governo e não ao Presidente da República a atribuição legislativa de urgência que

assim ficou estabelecido na Constituição italiana:

Art. 77. O Governo não pode, sem delegação das Câmaras, promulgar decretos
que tenham valor de lei ordinária. Nos casos extraordinários de necessidade e
urgência, o Governo poderá adotar, sob sua responsabilidade, medidas provisó-
rias com força de lei. Deve, contudo, apresentá-las no mesmo dia para a apreci-
ação das Câmaras que, mesmo dissolvidas, são convocadas e devem reunir-se
dentro de cinco dias. Os decretos perdem o seu poder legal desde o início, se
não são convertidos em lei (convertiti in legge) no prazo de sessenta dias a par-
tir da data de sua publicação. As Câmaras podem, contudo, regulamentar em
leis as relações jurídicas surgidas na base dos decretos não convertidos em lei.

Há que se observar que a tripartite competência legislativa do Governo ou competên-

cia reservada, competência outorgada e competência concorrencial se justifica, porque como
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em toda democracia, o Parlamento italiano controla o Governo e vota a lei e o orçamento,

concorrendo assim para a determinação de uma política nacional voltada para a prevalência da

vontade popular à qual se subordina ao parlamento e sobre esta, a governamental. O que si-

gnifica dizer que o constituinte italiano soube implementar em seu sistema parlamentarista,

mecanismo que adverte expressamente ao Governo, sobre a sua responsabilidade na adoção

de medidas provisórias, implicando seu eventual abuso em imediata queda do governo.

Nesse contexto, corroborando o enunciado do processo legislativo da Itália, vejamos o

que diz Norberto Bobbio:

O primado da lei se baseia no pressuposto de que os governantes sejam maus, no
sentido de que tendem a usar o poder em benefício próprio. Vice-versa, o prima-
do do homem se baseia no pressuposto do bom governante, cujo tipo ideal, entre
os antigos era o grande legislador. De fato, se o governante é sábio, que necessi-
dade temos de constringi-lo na rede de leis gerais que o impedem de avaliar os
méritos e os deméritos de cada um? Certo, mas se o governante é mau não é
melhor submetê-lo ao império das normas gerais que impedem a quem detém o
poder de erigir o próprio arbítrio à condição de critério de julgamento do que é
justo e do que é injusto?15

Então, de acordo com o disposto na competência legislativa do Governo italiano, a

competência reservada estabelece a matéria referente à sua própria organização e funciona-

mento. A competência autorizada, por sua vez, dispõe ao Governo a permissão para editar de-

cretos-leis sobre matérias reservadas à Assembléia da República, conforme sua autorização,

por isso, competência legislativa autorizada. Por último, o governo poderá ainda, dispor da

competência concorrencial também chamada residual, ao editar decretos sobre todas as maté-

rias que não estejam reservadas à competência legislativa da Assembléia da República, nem

nas suas próprias reservas de competência. Nessa integração, os decretos-leis italianos podem,

assim, interpretarem-se, suspenderem-se e revogarem-se mutuamente.

Conseqüentemente, se houver deliberação pela Assembléia da República para cessa-

ção da vigência de um decreto-lei, este deixará de vigorar desde o dia em que a resolução for

publicada no Diário da República e não poderá ser reeditado na mesma sessão legislativa, si-

milarmente como ocorre no Brasil, conforme a Revisão Constitucional de 1982. Mas a apre-

ciação parlamentar de decretos-leis para enunciação de cessação ou alteração, precisa ser de-

sencadeada num prazo determinado a partir de sua publicação, ou seja, a partir das dez pri-

meiras reuniões plenárias subseqüentes à publicação.

                                                
15 O futuro da democracia. 10. ed., Trad. Marcos Aurélio Nogueira. São Paulo : Paz e Terra, 2006. p. 168.
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Diferentemente do Brasil, o processo de apreciação parlamentar dos decretos-leis se

encontra sujeito ao prazo de quinze reuniões plenárias e caso haja necessidade de emendas,

haverá caducidade se não houver o pronunciamento ou lei de alteração até o fim da sessão

legislativa ou até a décima quinta reunião plenária posterior, pois os mesmos devem ser con-

vertidos em lei em sessenta dias. Verifica-se, portanto, que ao Parlamento é possível recusar o

decreto-lei não convertido em sessenta dias, verificadas a não necessidade e não urgência das

medidas.

Em contrapartida, na Constituição italiana, mesmo com a ampla reserva de competên-

cia legislativa parlamentar, observa-se que essa atividade raramente ultrapassa um quinto da-

quela que o governo desenvolve, o que nos leva a concluir que o Parlamento italiano também

legisla pouco e que, quando o faz, parte de suas leis autorizam o governo a estabelecer sim-

plesmente a normatização primária das matérias.

O entendimento ou o esforço da justiça constitucional italiana volta-se, assim, para a

construção de parâmetros de aferição da legitimidade normativa, remetendo à Corte italiana a

competência para a apreciação de existência ou não da situação urgente que explique a neces-

sidade da adoção da fonte de produção legislativa excepcional.

 Essa análise mais detida do modelo italiano que ora traçamos, se deve em razão da si-

milaridade existente em seu sistema de separação de poderes em relação ao que praticamos,

embora a Itália adote um sistema de governo parlamentarista, ou seja, desenho ou engenharia

institucional contraposto ao presidencialismo. Percebe-se, ainda, que os deputados italianos,

assim como os brasileiros são muito ativos na apresentação de projetos. Entretanto, é muito

baixa a taxa de efetividade das proposições apresentadas, no sentido de serem transformadas

em norma jurídica.

Outro aspecto interessante nestes cinqüenta anos de vida democrática da península

italiana também, é a constatação de uma disputa constante entre o governo e o parlamento,

com revezamento de vitórias parciais e predomínio alternado na condução política do país,

entre o próprio governo, os partidos de maioria e os de oposição. Além disso, chama a aten-

ção o emendamento aos projetos do governo, feito por parlamentares no sentido de forçarem

o desejo popular.

Significativamente, o italiano Noberto Bobbio nos remete à idéia da democracia ali

vivenciada ao proferir que:
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Como regime do poder visível, a democracia nos faz imediatamente pensar na
imagem, transmitida pelos setores políticos de todos os tempos que se inspira-
ram no grande exemplo de Atenas de Péricles, da “ágora” ou da “ecclesia”, isto
é, da reunião de todos os cidadãos em lugar público com o objetivo de apresen-
tar e ouvir propostas, denunciar abusos ou fazer acusação, e de decidir erguendo
as mãos ou com cacos de terracota, após terem apreciado os argumentos pró e
contra apresentados pelos oradores.16

Mesmo a despeito de o Parlamento italiano exibir há muito tempo um grau significati-

vo de individualismo parlamentar, os gabinetes interpretam como seus verdadeiros mandatos,

os da produção das leis ou das decisões de governo e recorrem fortemente às medidas provi-

sórias, na tentativa de determinarem a pauta do legislativo. Por isso, na Itália, como tem ocor-

rido no Brasil, no caso das medidas provisórias, há uma desmesurada utilização do decreto-

lei, como forma de atuação legislativa, na qual não se vêem presente os pressupostos de ur-

gência e necessidade. Por esse motivo, foi elaborada a Lei nº 400, de 23/08/88, tentando coi-

bir os abusos cometidos na sua utilização. No entanto, falta a disciplinação de pontos essenci-

ais não contemplados pela referida norma, o que tem originado   crescentes críticas.

1.3 O uso e a regulamentação na Espanha

No anseio de tentarmos entender o instituto das medidas provisórias, oriundas inega-

velmente da Itália, teceremos  comentários também sobre mais uma democracia européia, ou

outro modelo de Estado de direito democrático, a Espanha, na qual o Chefe do Executivo

também utiliza comumente uma espécie de função legiferante, contrariando a exclusiva com-

petência do Congresso.

Neste tocante, convém-nos lembrar a acentuada preocupação de Tocqueville, anali-

sando o desenvolvimento de um processo democrático, conforme relatado por Célia Galvão

Quirino:

Tocqueville vê no desenvolvimento democrático dos povos dois grandes perigos
possíveis de acontecer: o primeiro seria o aparecimento de uma sociedade de
massa, permitindo que se realizasse uma Tirania da Maioria. O segundo seria o
surgimento de um Estado autoritário-despótico.17

                                                
16 O Futuro da Democracia, cit., p. 98.
17 Tocqueville: sobre a liberdade e a igualdade. In: Os Clássicos da Política. Org.: Francisco Weffort. v. 2.,
S.Paulo : Ática, 2005, p. 155.
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Igualmente como o anterior decreto-lei e a atual medida provisória, na Espanha, o art.

86 da sua Constituição confere ao Governo a faculdade de editar disciplina normativa legisla-

tiva sobre a forma de decretos-leyes em caso de “extraordinária e urgente necessidade”. As-

sim, o governo espanhol detêm  a exclusividade de iniciativa legislativa ao editar os decretos-

lei, tendo porém que submetê-los imediatamente ao parlamento (Congreso ou Cortes Gene-

rales).

O constituinte espanhol de 1979 ao admitir a inclusão do referido instituto pela Cons-

tituição espanhola inovou ao tentar tratá-lo com toda a cautela merecida, dispondo extenso rol

de vedações ou restrições de caráter material para permissão de sua regulamentação. Essas

imposições fazem toda diferença em termos de comparação aos modelos vigentes brasileiro e

italiano.

Além de a Constituição da Espanha permitir um amplo procedimento de revisão par-

lamentar dos decretos-lei, ela estabeleceu ainda a proibição das matérias relacionadas à es-

truturação das instituições básicas do Estado, dos direitos, deveres e liberdades dos cidadãos,

do regime das Comunidades Autônomas e do Direito Eleitoral Geral.

Essa delimitação é salientada por Jaime Valle:

O objeto da competência legislativa autônoma ou independente do governo é fi-
xado do art. 86º, nº 1, in fine, da Constituição que estabelece não poderem os de-
cretos-lei afetar o ordenamento das instituições básicas do Estado, os direitos,
deveres e liberdades dos cidadãos contemplados no Titulo I, o regime das comu-
nidades autônomas, ou o direito eleitoral geral.18

Sobre o processo de tramitação, a incumbência da apreciação do ato normativo baixa-

do pelo Poder Executivo difere em muito dos dois modelos mencionados, que assim para se-

rem convalidados ou derrogados dependem tão somente da apreciação do Congreso de los

Diputados que em cumprimento ao prazo de trinta dias, determinará ou não a sua confirma-

ção.

Conforme o modelo parlamentarista espanhol vigente, outra relevante diferença do

estável regime espanhol comparado ao adotado no Brasil e na Itália, é que a concentração de

poderes na figura do rei não é capaz de provocar a submissão parlamentar. Tal ocorre, uma

vez que na Espanha a decisão favorável à ratificação do decreto-lei, não o converte em verda-

deira lei, isto é, o decreto-lei não se transforma em lei, não muda a sua natureza jurídica.

                                                
18 A Participação do Governo no Exercício da Função Legislativa. Coimbra : Coimbra Editora, 2004, p. 190.
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De acordo com a previsão constitucional do art. 86, há a utilização de procedimentos

distintos na Espanha, para o efeito da adoção dos decretos-lei no que se refere à convalidação

ou revogação dos mesmos na sua totalidade, ficando a cargo do Congreso de los Diputados

apenas, enquanto a tramitação como projeto de lei por meio do processo de urgência requer

necessariamente a intervenção do Senado.

Não obstante a competência legislativa delegada prevista no art. 82 da Constituição

espanhola permitir ao seu titular primário, ou seja, ao poder legislativo – as Cortes Generales

– a atribuição a outro órgão do Estado, o Governo, o poder de aprovar normas com a mesma

força de lei – os decretos legislativos – sobre uma dada matéria, com limites e critérios defi-

nidos. Exemplos dessa delegação legislativa são as leis de bases, que buscam introduzir ino-

vações no ordenamento jurídico e as leis ordinárias, que têm a função de reordenar preceitos

legais já existentes.

Apesar de até mesmo o tribunal Constitucional ter entendido que o decreto-lei é um

instrumento normativo passível de ser utilizado para dar respostas às condições mutáveis da

vida atual, o Congresso deverá pronunciar-se expressamente sobre sua convalidação ou revo-

gação, que nesse caso segue o rito sumário previsto no regimento.

A decisão do Congresso é extraída após debate e votação dos parlamentares, convoca-

dos para esse efeito, se não se reunirem para este fim dentro de trinta dias subseqüentes à

promulgação do decreto-lei. As Cortes poderão, ainda, submeter os decretos a tramitação

como projetos de lei por meio do processo de urgência, também no prazo de trinta dias, dis-

pensados, no caso, os limites formais e materiais dispostos no art. 86.

Por fim, no sistema constitucional espanhol, não há previsões de edições reiteradas de

decretos-lei, não só pela exigência de convalidação dos mesmos, regra esta inexistente no

sistema italiano, mas principalmente pela exigência do pronunciamento expresso das Cortes

Generales sobre a convalidação ou revogação, com a particular garantia da impossibilidade

ou proibição de emendas.

Noutro âmbito, o Tribunal Constitucional espanhol intervém fazendo permanente-

mente o controle do instituto ora em análise frente a possibilidades de abusos e arbitrariedades

do Governo, embora o Parlamento, ao revisar o decreto-lei, leve em consideração apenas o

aspecto de sua valoração política e não necessariamente a valoração jurídica. Em decorrência

disso, há efeitos funestos na tramitação do decreto-lei como projeto de lei, o que não implica,
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porém, em sua conversão em lei, por tratar-se de atos distintos ainda que objeto do exercício

da própria função legislativa, mas provenientes dos órgãos diferentes.

Dessa distinção entre o decreto-lei e a lei surgida de sua tramitação como projeto de

lei decorre, então, a conseqüência da incorreção dos vícios de inconstitucionalidade do de-

creto-lei pela lei, o que propicia a sua própria impugnação frente ao Tribunal Constitucional.

Em razão disso, tanto a prática parlamentar quanto o Tribunal Constitucional não consideram

o decreto-lei convalidado como lei formal e quando colocada a questão da rejeição do mesmo,

há consenso sobre sua eficácia ex nunc, não sendo afetados por esta decisão os atos ampara-

dos na vigência dos decretos-lei.

1.4 Normatização histórica na CF 88

A efetivação da Assembléia Nacional Constituinte se deu em razão de seus antece-

dentes históricos, com destaque especial à ferrenha oposição ao anterior regime da ditadura

militar que, através da Constituição outorgada pelos militares de 1967, havia instituído o AI-5

em função da Emenda Constitucional nº 1, em 1969.

Essa Emenda, também chamada de Anticonstituição pelos críticos, acabara por anular

a própria Constituição, por que o AI-5, dentre tantos acintes, ampliava a faculdade atribuída

ao Executivo para legislar por decretos.

Visava, ainda, a propalada Assembléia Nacional Constituinte, a instituição de um Es-

tado Democrático no Brasil. Moysés Marcelo de Sillos bem se reporta à Assembléia como

sendo o colegiado neste sentido encarregado pelo povo, nos regimes democráticos, de discu-

tir, elaborar, decretar e promulgar a Constituição:

A Emenda Constitucional nº 26, de 27 de novembro de 1985, idealizada à época
que marcava um novo ciclo na historia política brasileira, denominada Nova Re-
pública, convocava desta forma a dita Assembléia, que seria eleita em 15 de no-
vembro de 1986, com a nobre missão de elaborar uma nova Constituição para o
Brasil: a atual Carta política de 1988.19

Ao ser instituída, foi escolhido como seu presidente o Deputado Ulysses Guimarães e

como relator geral o Senador Bernardo Cabral. Os trabalhos dos Constituintes levaram quase

dois anos, começando em 1º de fevereiro de 1987 e terminando em 5 de outubro de 1988. In-

                                                
19 Direito Constitucional: um enfoque para concursos. Tecnofiscum, 2000, p. 70.
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felizmente, por causa do forte ritmo imposto aos trabalhos da Assembléia Constituinte, que

temia o retardo da promulgação do novo texto Constitucional, sua qualidade deixou a desejar

em muitos aspectos.

Assim, durante os trabalhos da Assembléia houve intensa manifestação dos parla-

mentares contra o que eles classificaram como verdadeira aberração jurídica do regime mili-

tar, anteriormente imposto, se referindo ao antigo instituto do decreto-lei. Tal instituto absor-

via a competência legislativa do Congresso Nacional, segundo seus opositores e a concediam

ao Presidente da República com exclusividade absoluta.

Com efeito, apesar do repúdio parlamentar aos decretos-lei tivesse sido objeto de

grande debate na Constituinte, prevaleceu o consenso da necessidade de se oferecer ao Poder

Executivo instrumentos legais capazes de permitir a celeridade a ações de natureza governa-

mental. O novo texto constitucional optou pelo sistema presidencialista de governo, mas ex-

plicitou sua forte influenciação advinda do sistema parlamentarista, ao inspirar-se novamente

na constituição da Itália. Paradoxalmente, adotado o instituto das medidas provisórias como

indesejável novidade, a Constituição ainda sequer tentou reduzir as semelhanças entre elas e o

vetusto decreto-lei.

Tendo em vista que nas atuais condições institucionais, o problema da concentração de

poderes legislativos propiciados ao Executivo é comprovadamente verificado pela predomi-

nância desse poder na produção legal, atingindo-se patamares comparáveis aos encontrados

em países de regime parlamentarista. Após análise dessas primeiras verificações,, seria teme-

rário concordar com os constituintes acerca da incompatibilidade das medidas provisórias

com o nosso sistema presidencialista?

Argelina Figueiredo e Fernando Limongi sintetizaram com precisão a presente compa-

ração:

Os debates para a elaboração da constituição de 1988 e do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados em 1989 revelaram a preocupação dos parlamentares
com o que entendiam ser as “deficiências históricas” do legislativo – a morosi-
dade e a falta de especialização – e o temor de que com a restauração de seus
poderes, o Legislativo se tornasse um obstáculo à ação do Executivo. Por isso,
muitos propunham a mudança para o sistema parlamentarista de governo, assim
como a manutenção de um extenso rol de medidas que haviam sido implemen-
tadas durante o regime militar para aumentar o controle do Executivo sobre o
processo legislativo, dentre elas a medida provisória, um sucedâneo do decreto-
lei.20

                                                
20 Reforma Política: notas de cautela sobre os efeitos de escolhas institucionais. Revista Plenarium / Reforma
Política. Câmara dos Deputados, ano IV, n. 4 / maio 2007.
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  Indubitavelmente, às vésperas de duas décadas de existência da nossa Carta Maior,

não parece haver muitos motivos para tanta comemoração, haja vista que surgem represen-

tantes de vários setores da sociedade brasileira que como críticos acirrados, apontam a ilegi-

timidade das medidas provisórias, em virtude de seu nascimento ter se dado de forma tão an-

tidemocrática.

José Afonso da Silva doutrinou também sobre a inclusão do tipo normativo em evi-

dência, confirmando o que os teóricos sustentam defensavelmente:

As medidas provisórias não constavam de enumeração do art. 59, como objeto
do processo legislativo, e não tinham mesmo que constar, por que sua formação
não se dá por processo legislativo. São simplesmente editados pelo Presidente da
República. A redação final da Constituição não os trazia nessa enumeração. Um
gênio qualquer, de mau gosto, ignorante, e abusado, introduziu-as aí indevida-
mente, entre a aprovação do texto final (portanto depois do dia 22/09/88) e a
promulgação-publicação da constituição no dia 05/10/88.21

A inclusão ou não das medidas provisórias como espécie do nosso processo legislativo

previsto no art. 59, é mero detalhe que não descaracteriza a vitalidade desse instituto. Entre-

tanto, atestaram os relatos de vários constituintes acerca das emendas parlamentares apresen-

tadas ao seu texto original na Comissão de Sistematização (IX), além dos pronunciamentos

desfavoráveis ou contra a sua propositura, como, por exemplo, dos deputados Michel Temer,

respeitado constitucionalista, e de Adylson Mota, por ocasião da sua votação no primeiro tur-

no. Diga-se, a bem de verdade, que havia também deputados favoráveis à idéia em questão.

Prevaleceram posicionamentos como o do então deputado Nelson Jobim, hábil defensor do

instituto atual durante o período dos trabalhos constituintes.

À luz da constituição em vigor, independentemente das posturas favoráveis ou contrá-

rias ao instituto, observamos que as medidas provisórias constituem a atividade governamen-

tal por excelência. Torna o próprio Poder Executivo, o artífice maior da nossa obra legislativa,

diante do disposto no texto constitucional de 5 de outubro de 1988, art. 62, mas já com a nova

redação dada pela emenda Constitucional nº 32/2001, tema de suma relevância a ser abordado

no capítulo seguinte com a devida ênfase.

                                                
21 Curso de Direito Constitucional Positivo. 28. ed. São Paulo : Malheiros, 2007. p. 524 e 525.
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CAPÍTULO II

PROCESSO LEGISLATIVO DAS MEDIDAS PROVI-
SÓRIAS

2.1 Atos e procedimentos do processo legislativo

Define-se processo legislativo pela sucessão de atos, fatos e decisões que vão da apre-

sentação de proposição legislativa por agente constitucionalmente capaz até a sanção ou pro-

mulgação da norma legal.

José Cretella Júnior também professa a definição de processo legislativo como sendo o

longo caminho percorrido pela lei, da fase de “iniciativa” até a “promulgação”, e a publica-

ção.22

As normas dos processos ou procedimentos legislativos normalmente correspondem

aos princípios que estruturam as constituições e assim como veremos a seguir ocorre no Bra-

sil, onde, na Carta Política de 1988, denotamos no art. 53, a disposição ordenada dos tipos

normativos que designam genericamente a produção das leis. Esse artigo foi por sua vez re-

gulamentado pela Lei Complementar nº 95, de 1998, que trata desses atos normativos primá-

rios porque retiram força normativa diretamente da Constituição.23

Nesse sentido, vale relembrar, com Charles Pessanha que “a criação do direito, medi-

ante a elaboração das leis, é o item mais importante das relações entre o Legislativo e o Exe-

cutivo”.24

                                                
22 Elementos de direito Constitucional. 3. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, p. 187.
23 Referida lei orienta a elaboração, redação, alteração e a consolidação das leis e foi alterada pela Lei
Complementar nº 107, de 2001.
24 O Poder Executivo e o processo legislativo nas Constituições brasileiras: teoria e prática. A Democracia e os
Três Poderes no Brasil. Org. Luiz Werneck Vianna. Belo Horizonte : Edidotra UFMG, Rio de Janeiro : IUPERJ,
p. 155.
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 Portanto, cabe ao processo legislativo, segundo o art. 59 da Constituição, a elaboração

de emendas à constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas pro-

visórias, decretos legislativos e resoluções.

Sintetizaremos, a título de hierarquia, as tipologias de modo célere na pretensão de fo-

car de forma mais detalhada, em seguida aquela que se nos diz respeito por sua importância

para com nosso estudo. Reportamos-nos à pirâmide de Hans Kelsen, que bem soube repre-

sentar a complexa organização do Estado nacional, concebendo o ordenamento jurídico sub-

dividido em partes ou épocas que delimitavam as categorias normativas ou legislativas, suge-

rindo hierarquicamente sua inter-relação.

Em exame às categorias normativas quanto à sua classificação, as emendas constituci-

onais se equiparam à superioridade constitucional da nossa Carta Cidadã que dispõe sobre a

organização nacional e a estrutura do Estado brasileiro, criando-lhe as quatro ordens de pes-

soas políticas autônomas (União, Estados membros e municípios), ainda lhes atribuindo as

respectivas competências.

Por força de sua significativa importância como símbolo máximo do ordenamento ju-

rídico brasileiro, a apresentação de emendas à Constituição atual tem previsão no art. 60. Pela

sua peculiaridade de ter a forma rígida, exige um procedimento revisional especial, dificul-

tando intencionalmente futuras mudanças em seu texto, a exemplo das cláusulas pétreas do

próprio artigo, § 4º.

Alexandre de Moraes salienta a supremacia das PECs após sua aprovação:

A emenda à Constituição federal, enquanto proposta, é considerada um ato infra-
constitucional sem qualquer normatividade, só ingressando no ordenamento jurí-
dico após sua aprovação, passando então a ser preceito constitucional, de mesma
hierarquia das normas constitucionais originárias.25

Seguidamente, a previsão de lei complementar está registrada no art. 61 da CF, dife-

rindo em dois aspectos das leis ordinárias: material e formal. O aspecto material é concernente

à matéria que expressamente foi indicada pela Constituição e que dará ensejo à lei comple-

mentar, enquanto que todas as outras serão objeto de lei ordinária; o aspecto formal diz res-

peito ao quorum especial também para a votação, ou seja, de três quintos, conforme o especial

e nominado quorum de maioria absoluta.

                                                
25 Direito Constitucional. São Paulo : Atlas, 2004, p. 563.
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Por seu turno, a lei ordinária, prevista no art. 59, inciso III, que na pratica é denomina-

da simplesmente “lei”, por ser votada mediante processo ordinário de aprovação por maioria

simples, difere da lei complementar por esta corresponder às matérias reservadas pelo texto

constitucional, enquanto as leis ordinárias são editadas mediante um campo de competência

residual.

José Afonso da Silva lembra-nos que o procedimento destinado à lei ordinária é mais

demorado em decorrência da necessidade de serem as mesmas mais detidamente analisadas e

examinadas, para isso passando pelo procedimento de cinco fases: introdutória, comissões

permanentes relacionadas ao teor do assunto, discussões, decisória e revisória.26

Além disso, permite a lei ordinária, a iniciativa de qualquer cidadão por meio da inici-

ativa popular, qualquer senador ou deputado federal, qualquer comissão do Congresso e ainda

pelo Presidente da República ou Procurador Geral da República e por fim, pelos tribunais su-

periores. É mediante leis ordinárias que as ordens parciais da União, Estados, Municípios e

Distrito Federal, exercem suas competências legislativas.

Há previsão de outro procedimento no mesmo artigo 59, inciso IV, ou lei delegada,

objetivando dar instrumentos para o Presidente adotar certos mecanismos ou poderes para a

elaboração de leis em casos expressos. As leis delegadas estão no mesmo nível hierárquico

das leis ordinárias e se diferenciam dessas pelo âmbito material mais restrito que apresentam e

também pelo processo legislativo diverso a que se sujeitam, reguladas que são por resolução

do Congresso Nacional.

Desse modo, a lei delegada reflete a moderna tendência do direito público quanto à

admissibilidade de o Legislativo delegar ao Presidente da República poderes para a elabora-

ção de leis nesses casos expressos. Porém, entre as competências do Congresso Nacional,

resta um importante mecanismo de controle que é o de sustar os atos normativos do Executi-

vo, que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. A garantia

de Poder Legislativo sobre a delegação Executiva está registrada no art. 49, inciso V, da Carta

Magna, que assim, fixa toda a competência exclusiva do Congresso Nacional.

Quanto à delegação, é relevante a análise de Alexandre de Moraes, afirmando que:

As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá so-
licitar a delegação ao Congresso Nacional. Assim, a iniciativa exclusiva e discri-

                                                
26 Curso de Direito Constitucional Positivo. 28. ed. São Paulo : Malheiros, 2007. p. 530.
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cionariamente exercida pelo chefe do Poder executivo é denominada iniciativa
solicitadora.27

Os decretos legislativos, por sua vez, são atos do Poder Legislativo, que têm efeitos

externos a ele, destinados a regular matérias de competência exclusiva do Congresso Nacio-

nal, sem a sujeição a sanção ou o veto do Presidente da República. Existem para regular maté-

rias do Congresso Nacional no âmbito administrativo.

O projeto de lei aprovado definitivamente no âmbito do Legislativo constitui um de-

creto legislativo que somente se transformará em lei após sanção do Presidente da República,

conforme disposição no art. 59, inciso VI.

Por último temos no art. 59, inciso VIII, as resoluções legislativas que se destinam a

regular matéria de competência do Congresso ou de qualquer de suas Casas, tanto no efeito

interno, quanto, excepcionalmente, com efeitos externos. Igualmente são atos normativos

primários que regulamentarão determinadas matérias não incluídas no campo de incidência

dos decretos legislativos.

A existência das resoluções é justificada, por não estarem elas subordinadas e nem

sujeitas a aprovação ou referendo de qualquer órgão, mas sim à deliberação e votação das du-

as casas Legislativas apenas, não cabendo, também, sanção ou veto do Presidente da Repúbli-

ca.

2.2 Diferencial entre decretos-leis e medidas provisórias

Dentre as sete espécies normativas dispostas no art. 53 da Constituição, o inciso V

dispõe sobre as medidas provisórias, tema de nosso estudo e razão maior da nossa tentativa de

aprofundar conhecimento e informação acerca de seu funcionamento.

Segundo a unânime opinião dos doutrinadores e analistas políticos, a medida provisó-

ria foi a resposta encontrada na busca por um instituto que não permitisse excessos como o

seu antecessor, o decreto-lei. Na Constituição anterior, ao Presidente da República era assegu-

rada uma função legislativa largamente utilizada pelo Poder Executivo.

                                                
27 Presidencialismo: a evolução do relacionamento entre os Poderes Executivo e Legislativo. São Paulo : Editora
Revista dos Tribunais, n. 53, v. 817, nov. 2003, p. 1800.
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Ao se analisar os atos do Executivo com força de lei nas Constituições autocráticas

brasileiras é evidente a impressão de que os regimes discricionários criaram a figura do de-

creto-lei, ou seja, um decreto do Poder Executivo com força de lei.

Dispunha a Constituição de 1937, a pretexto da instituição de um “Estado Novo” do

artifício de atos antidemocráticos. Diz-se antidemocráticos por que não houve participação

alguma da sociedade ou de outras forças políticas, exceto dos detentores do poder.

Com efeito, o Presidente Getúlio Vargas decretou o fechamento do Congresso em no-

vembro de 1937, implantou a ditadura e outorgou a Constituição, dispondo que nos períodos

de recesso do Parlamento ou de dissolução da Câmara dos Deputados, se o exigissem neces-

sidades do Estado, o Presidente poderia expedir decretos-lei sobre as matérias de competência

legislativa da União.

Em 1964, 1967 e em 1969, nessa mesma linha eram previstos também os decretos-leis,

implantando-se em definitivo a ditadura no país. Importante lembrar que tal decretação com

valor de lei não foi prevista nas Constituições anteriores de 1824, 1891 e 1934, ganhando

abrigo em nosso Direito, pela primeira vez somente na Carta de 1937.

A atual Constituição brasileira de 1988 consagrou o princípio da separação de poderes

e como decorrência, o presidencialismo, mantendo as funções típicas de cada um dos poderes

atribuindo a função stricto sensu ao Poder Legislativo, mas possibilitando a participação do

Presidente da República na função legislativa através da chamada “medida provisória”.

Assim, o Poder Executivo, apenas sob sua responsabilidade, edita as medidas provisó-

rias com força de lei, reportando-nos, então, aos decretos-lei da era Vargas, só que sob esse

nosso rótulo. Todavia, o uso indiscriminado desse artifício legislativo tem representado um

instrumento de grande poder levado à prática pelo Presidente.

Reforçando o explicitado histórico acima, declarou Antônio José M. Feu Rosa que:

[...] durante os regimes ditatoriais das Cartas de 37 e 67, as medidas provisórias
só eram permitidas durante o recesso do Congresso. Agora não: são editados, em
grande quantidade, estando em pleno funcionamento o Poder Legislativo.28

O também desvirtuado decreto-lei era lei no sentido puramente material, ou seja, não

era ele sujeito à vacatio legis e sua aprovação ou rejeição pelo Congresso Nacional deveriam

ser plenos e não parciais.

                                                
28 Fábrica de medidas provisórias. Revista Jurídica Consulex, ano IX, n. 134, 15 fev. 2005, p. 26.
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Cabe ainda destacar que o prazo para a apreciação do decreto-lei pelo Congresso era o

de seu recebimento, já a medida provisória é a de sua publicação. Especialmente pelo decurso

do prazo, o decreto-lei caracterizou-se por deter o Executivo o poder de determinar sua apre-

ciação pelo Congresso Nacional em trinta dias, sob pena de, à revelia da apreciação legislati-

va, o projeto ser considerado aprovado e a lei editada. A medida provisória, com o advento da

EC nº 32, através da inclusão do § 3º do artigo 62 da CF, perde urgência caso não seja con-

vertida em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável por igual período.

Outra peculiaridade dos decretos-leis, é que eles detinham, desde a sua edição, limita-

ções materiais expressas, ao passo que as limitações às medidas provisórias foram inseridas

no texto constitucional e impostas ao Presidente da República, somente depois por meio de

reforma constitucional.

A nova disciplina constitucional da medida provisória é comentada por Anna Candida

da Cunha Ferraz:

Em razão deste quadro jurídico-institucional altamente insatisfatório, desde a
promulgação da Carta de 1988, propugnou-se pela reforma do art. 62, seja para
coibir o uso desenfreado, seja pra dar à medida provisória disciplina mais condi-
zente com o sistema jurídico constitucional e o estado democrático de direito,
que, em última análise, acabavam por ser fortemente abalados em seus funda-
mentos pela utilização, sem controles e limites adequados, de tal espécie norma-
tiva.29

Outra característica dos decretos-lei, que assim, a bem da verdade foi menos prejudici-

al em relação ao sistema financeiro nacional, por exemplo, era a sua terminante proibição

frente à possibilidade de qualquer aumento de despesa. Hodiernamente, em comparação às

medidas provisórias, o que se vê comumente é a edição ilimitada do instituto, com a flagrante

finalidade da concessão, inclusive, de aumento ou reajuste salarial, hajam vistas as inúmeras

edições recentes com esse exclusivo propósito. A pretensão do Executivo em fazer as vezes

do Legislativo, pode impor, nesse tocante, regras de vigência à sociedade, submetendo-a a

situações constrangedoras, como a medida provisória adotada pelo ex-presidente Fernando

Collor de Mello, que simplesmente confiscou a poupança da população brasileira.

Aspecto também relevante é o que diz respeito à validade dos anteriores decretos, que

mesmo quando não convertidos em lei desde a sua edição, gozavam de eficácia ex tunc, ao

passo que, com as medidas provisórias, a regra inserida é a da eficácia ex nunc. Ou seja, o ca-

                                                
29 Medidas provisória e segurança jurídica: a inconstitucionalidade do art. 2º da EC 32/01. Revista de Di-
reito Constitucional e Internacional, publicação oficial do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. IBDC,
Editora Revista dos Tribunais, ano 14, jan./mar. 2006, p. 8.
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ráter de provisoriedade imposto ao Congresso que, em caso de não conversão em lei no prazo

prorrogável, terá as relações jurídicas delas decorrentes disciplinadas por decreto legislativo.

Outro diferencial importante entre o decreto-lei e o instituto da medida provisória é a

possibilidade de o Congresso Nacional acrescentar emendas às medidas por ocasião de sua

conversão, aspecto que à época da vigência dos decretos-lei era impossível pelo impedimento

ou imposição de veto. O novo texto constitucional ainda transformou os procedimentos de

apreciação das medidas que atualmente são feitos em separado em cada Casa do Congresso,

ao passo que antes, no decreto-lei, a realização de sessão conjunta era a condição legal.

O constituinte pretendeu adicionar a exigência de duas condições às edições das medi-

das provisórias que os motivos de comprovada relevância e de urgência, em dissonância com

o anterior decreto-lei, que somente exigia o requisito de um dos aspectos apenas.

A experiência vem nos mostrar, contudo, que a imposição de limites à edição continu-

ada de medidas provisórias é mais do que nunca uma urgência em termos de gerenciamento

de uma política em consonância com a propalada teoria de tripartição de poderes de Charles

Montesquieu, já enunciada anteriormente por Aristóteles.

Embora a fixação de parâmetros bem definidos pela Constituição, no intuito de que o

Legislativo pudesse realmente coibir os abusos logo mais verificados pela edição desmesura-

da, tais limites não são na maior parte das vezes obedecidos. Na prática, não há por parte do

Legislativo controle realmente eficaz e tempestivo, ficando os parlamentares diante de fatos

consumados e de conseqüências irreversíveis, ao se depararem freqüentemente com a instala-

ção dos respectivos quadros de trancamento de pauta da agenda legislativa.

2.3 Limites materiais e pressupostos durante a tramitação no

Congresso Nacional

Nossos constituintes optaram pelo regime presidencialista de governo e ao analisarmos

a tramitação específica das medidas provisórias, nos deparamos com o questionamento co-

mum acerca de sua adequação ao nosso sistema presidencialista, por se coadunarem as mes-

mas mais com os regimes parlamentaristas. Isto porque nos sistemas parlamentaristas tal ins-

tituto se mostra mais eficaz, em virtude de sua edição dar-se em conjunto, pelo primeiro-

ministro e por seu gabinete. Parece-nos, portanto, que a Constituição atual buscou unicamente
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a reforma do referido instituto, deixando-o mais assemelhado ainda ao modelo europeu par-

lamentarista, dando-lhe somente um aspecto democrático presidencialista.

Editada a medida provisória, a sua apreciação exigida pelo parlamento, deflagra o pro-

cesso legislativo. Todavia, o constitucionalista José Afonso da Silva discorda dessa teoria ao

enunciar que tanto as medidas provisórias quanto as leis delegadas, ambas de competência

exclusiva do Executivo, não são processos legislativos propriamente ditos, mas sim procedi-

mentos elaborativos, por serem destituídos dos ritos necessários ao processo como um todo.

Segundo sua opinião, ambos os institutos refletem igualmente, apenas a outorga legislativa

em prol do Executivo.30

Inserido em uma Constituição democrática, o atual instituto poderia vir a ser um ins-

trumento valioso se o Presidente da República não o utilizasse de modo abusivo e discricioná-

rio, pois basta o seu entendimento de que haja os requisitos constitucionais de urgência e rele-

vância para que, com força de lei, submeta as medidas provisórias à apreciação do Congresso,

como dispõe o art. 62. Nos decretos-lei anteriores à medida provisória, tais pressupostos já se

manifestavam também de forma controvertida, ampliando-se a consideração a respeito de que

a urgência e a relevância nada mais são do que um juízo político do Presidente. Enuncia um

direito potestativo de sua parte, cabendo meramente a ele aquilatar a conveniência, a necessi-

dade, a utilidade e a oportunidade da medida.

Sobre esses controversos pressupostos elencados pelo instituto, dentre tantas decisões

da nossa Suprema Corte, destacamos a decisão do ex-Ministro Sydney Sanches, pela perti-

nência apresentada abaixo:

No que concerne à alegada falta dos requisitos da relevância e da urgência da Me-
dida Provisória (que deu origem à Lei em questão), exigidos no art. 62 da Consti-
tuição, o Supremo Tribunal Federal somente a tem por caracterizada q2uando
neste objetivamente evidenciada. E não quando dependa de uma avaliação subje-
tiva, estritamente política, mediante critérios de oportunidade e conveniência, esta
confiada aos Poderes Executivo e Legislativo, que têm melhores condições que o
Judiciário para uma conclusão a respeito. (ADI 1.717-MC, Rel Min. Sydney San-
ches, julgamento em 22-9-99, DJ de 25-2-00).31

A exigência da comissão mista integrada por doze deputados, doze senadores e igual

número de suplentes, em quatorze dias deverá emitir parecer único sobre a matéria elencada,

                                                
30 Curso de Direito Constitucional Positivo. 28. ed. São Paulo : Malheiros, 2007, p. 529.
31 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Direito constitucional e administrativo. Medida cautelar na ação direta
de inconstitucionalidade. ADI-MC 1717 / DF. Requerentes: Partido Comunista do Brasil, PC do B, Partido dos
Trabalhadores – PT e Partido Democrático Trabalhista – PDT. Requerido: Presidente da República. Relator:
Ministro Sydney Sanches. Brasília, 22 de setembro de 1999. STF, Brasília, 2008. Disponível em
<http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/htm>. Acesso em: 25 jan. 2008.
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mas antes disto, qualquer deputado ou senador poderá apresentar emendas à medida provisó-

ria, uma vez que se observe à vedação de matérias estranhas à mesma. A comissão deverá

manifestar-se também sobre as emendas e seu parecer é publicado em avulsos e no Diário da

Câmara sendo então, apreciado pelo Plenário daquela Casa Legislativa.

O exame em plenário da Câmara decide o mérito dos pressupostos de relevância e ur-

gência e ainda a adequação financeira e orçamentária, devendo também ser apreciados pelo

Plenário do Senado Federal, antes de passados 45 dias de sua publicação, já contada a possi-

bilidade de modificação do texto da mesma pela adoção de emendas também sujeitas à apre-

ciação do Senado.

A doutrina é vasta em afirmar que há flagrante ausência de urgência e de relevância,

por isso o Poder Judiciário deveria entrar na esfera discricionária do Presidente da República,

garantindo-se, assim, a supremacia constitucional. De fato, o que se pode extrair destes dois

conceitos (relevância e urgência) é que são expressões muito vagas e que a grande discussão

em torno dos pressupostos materiais se acentua por eles serem atinentes a vocábulos usual-

mente indeterminados, já que não é todo e qualquer assunto a exigir tanta expedição de medi-

das provisórias.

O excesso chama a atenção dos analistas políticos Limongi e Figueiredo ao esclarece-

rem o uso inadequado visto por dois ângulos distintos:

Para seus defensores tratar-se ia de dotar o Poder Executivo com um recurso a
ser utilizado em situações extraordinárias. Assim, mesmo para os que advogam a
adoção do instituto, poucos concordariam que a utilização do preceito pelo Exe-
cutivo brasileiro teria seguido este modelo. Até setembro de 2001, quando en-
trou em vigor a emenda 32, o Executivo brasileiro editou nada mais nada menos
que 6.109 MPs, uma média que beira 40 ao mês. É difícil sustentar que o Exe-
cutivo tenha se defrontado com tantos casos de ‘relevância e urgência’ ao longo
desses anos.32

Todas as etapas de análise da medida provisória estão atreladas a prazos para finaliza-

ção de atos relativos ao processo legislativo e após 45 dias de sua publicação, a medida provi-

sória não apreciada pelo Congresso Nacional entrará em regime de urgência na Casa em que

estiver tramitando, sobrestando todas as demais deliberações até que se ultime sua votação.

Este regime de urgência, ao trancar a pauta da agenda legislativa, tem acarretado inúmeros

prejuízos à produção legislativa.

                                                                                                                                                        

32 Medidas Provisórias. In: BENEVIDES, Maria Victoria, VANNUCHI, Paulo e KERCHE, Fábio (org). Re-
forma política e cidadania. 1ª reimp. São Paulo: Instituto Cidadania, Fundação Perseu Abramo, 2003, p. 268.
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 Conforme a tramitação prevista, havendo modificação no Senado, ainda que decor-

rente de restabelecimento de matéria ou emenda rejeitada na Câmara, a medida provisória re-

tornará àquela Casa onde deverá em até três dias ser apreciada novamente. Se por acaso for

ainda rejeitada por deliberação ou decurso do prazo a medida provisória é então regulamenta-

da por decreto legislativo, sob a responsabilidade de iniciativa da comissão mista no prazo de

sessenta dias. Caso contrário, as relações jurídicas constituídas pela medida durante sua vi-

gência, continuarão sendo preservadas.

Em face disso, ao receber uma medida provisória, o Congresso lhe dispensará trata-

mento semelhante a um projeto de lei, a ser apreciada para aprovação ou rejeição, converten-

do-a em lei ou não; mas com equivalência a um projeto de lei com eficácia antecipada, embo-

ra provisoriamente.

O professor Octaciano Nogueira, confirma essa evidência:

Este resumo já torna evidente que o próprio processo de decisões políticas ado-
tado no Brasil, no âmbito do Executivo e do Legislativo é, por si só, de enorme
complexidade. Quando nos referimos a duas instâncias decisórias é preciso res-
saltar que além do quorum variável, que constitui a regra da decisão, as delibe-
rações do Congresso estão sujeitas às chamadas regras de procedimentos, que
incluem prazos, trâmites e recursos que constituem o que, concorrentemente, se
denomina ‘processo legislativo’.33

 Observa-se que foi grande a preocupação do legislador constituinte de fortalecer o

Legislativo, que em matéria de decretos-lei, na Constituição anterior, ficava limitado a uma

atitude passiva: ou aprovava o texto, cuja vigência era imediata (art. 55, § 1º), ou o rejeitava,

sem poder emendá-lo; e sempre no prazo de sessenta dias contados de seu recebimento, acres-

cido de um novo prazo, previsto no art. 51, § 3º. Ademais, nos termos do art. 55, § 2º, a rejei-

ção do decreto-lei não implicava a nulidade dos atos praticados durante sua vigência.

Agora, com a medida provisória, inverte-se a situação, pois, se a medida não for apre-

ciada pelo Legislativo, ter-se-á por rejeitada e não aprovada. Assim, como acontece nos países

parlamentaristas, Itália e Espanha, o governo deve diligenciar, junto ao Legislativo, a aprova-

ção da matéria. Conseqüentemente, mesmo com os poderes que a Constituição lhe confere,

para predominar no processo legislativo e ser bem sucedido, o chefe do Executivo precisa,

desta maneira, do apoio de uma maioria.

 Com as medidas provisórias, por exemplo, que só se tornam leis se aprovadas pelo

plenário e o governo conduz sua política porque conta com o apoio da maioria, o que lhe for-

                                                
33 Introdução à Ciência Política. v. I, Brasília : Edições Unilegis de Ciência Política, 2006, p. 185.
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nece a característica de presidencialismo de coalizão, que seria sua maneira de superar obstá-

culos, através da distribuição dos seus cargos ou postos principais, entre os partidos de apoio

à base governista. Esta característica é temerária porque substitui as votações pautadas em

plenário, não por uma democracia ideológica, mas por uma de maioria governista cooptada

pelo Executivo.

 A análise, pois, da natureza e mecânica de funcionamento da medida provisória deve

ser em tal contexto amplo, atinente ao histórico e significado de nosso diálogo constitucional

estabelecido entre Legislativo e Executivo, questionando-se a natureza da entrega a este do

poder de legislar.

No Brasil, vimos assim, que o julgamento superficial da necessidade e urgência das

impostas e sistemáticas medidas provisórias, implica uma inversão da ordem constitucional

vigente, obstando a ação preponderante do Poder Legislativo, em prol da competência exclu-

siva do Executivo, que impede o ganho geral em termos de transparência nas negociações e

coordenação intragovernamental.
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CAPÍTULO 3

MEDIDA PROVISÓRIA A PARTIR DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 32/2001

3.1 Novo modelo na tramitação das medidas provisórias

A Emenda nº 32/2001 foi fruto da PEC nº 472/1997, de autoria do Senador Esperidião

Amin, em conjunto com outros parlamentares, pois, o art. 62 do texto constitucional suscitou

desde logo, intensa problemática sobre vários aspectos. Destacam-se a admissibilidade do

controle jurisdicional no tocante à satisfação dos pressupostos constitucionais de relevância e

urgência, o uso abusivo do ato normativo pelo Presidente da Republica, particularmente com

a adoção da praxe de constantes e sucessivas reedições de medidas provisórias, e os limites

materiais, expressos e implícitos dessa espécie normativa.

Pelo mencionado acima, não são poucas as críticas que vem sofrendo o recurso às me-

didas provisórias, por ter o mesmo se banalizado com o passar do tempo. Com a inserção des-

sa prerrogativa no texto constitucional até a aprovação da Emenda nº 32, de setembro de

2001, o poder de decreto presidencial sempre contou com críticos no interior do Congresso.

Por isso é de absoluta procedência a observação de Wadih Damous e Flávio Dino so-

bre esse aspecto:

O constituinte de 1988 não fincou limites de natureza material para a edição de
medidas provisórias, contrariamente ao sucedido na instituição do decreto-lei,
que só podia ser expedido sobre matérias referentes à segurança nacional, finan-
ças públicas, inclusive normas tributárias e criação de cargos públicos e fixação
de vencimentos (art. 55, I, II, e III, da CF de 1963).34

Antes do advento da EC nº 32 a Constituição, portanto, não previu limitação temática,

como ocorria com o decreto-lei. Era preciso que a jurisprudência limitasse o alcance das me-

didas provisórias. Assim, a emenda em comento dispôs em seu § 1º a vedação relativa às ma-

térias como a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral,

direito penal, processual penal e processual civil, organização do Poder Judiciário e do Mi-

nistério Público, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais

e suplementares (salvo o previsto no § 3º do art. 167).



41

Em conformidade com a opinião de muitos autores a EC nº 32/2001 ficou aquém do

decreto-lei italiano, no que tange à limitação material da mesma. É que a Constituição de

1967, por exemplo, enunciava expressamente as matérias permitidas ao decreto-lei, ao passo

que a emenda mencionada explicita somente os temas que são proibidos à disposição das me-

didas, abrindo um leque muito extenso à permissividade das mesmas, o que se configura

muito temerário para a ordem democrática.

Também antes da promulgação da mesma emenda constitucional, a constante reedição

de medidas provisórias estabeleceu um caos para todas as pessoas envolvidas direta ou indi-

retamente com o direito, tendo em vista a forma desordenada de sua edição, já que não eram

observados os limites temporais (reedições), materiais (reedições com alterações) e nem lógi-

cos (alteração de numeração entre medidas de idêntico teor).

Comentando a esse respeito, Rogério José Bento Soares do Nascimento, confirma:

O Congresso brasileiro tolerou por mais de dez anos a prática intensamente criti-
cada na sociedade, de reedições sucessivas de MPs. Nunca rejeitou expressa-
mente uma medida ao argumento de faltar-lhe os necessários pressupostos de
relevância e urgência, além de ter anuído por meio da conversão em lei, com
medidas que, segundo a doutrina, invadiam órbitas reservadas, dispondo sobre
matérias processual e tributária, por exemplo.35

Dessa forma, o eixo da Emenda Constitucional nº 32/2001 restabeleceu o sentido da

Constituição, corrompido pela praxe constitucional dos primeiros anos que seguiram a rede-

mocratização, dando mais um passo na obra de legitimidade constitucional brasileira.

Significativas foram as modificações introduzidas nos prazos de tramitação, nas con-

seqüências da não aprovação dentro do prazo e do número de reedições. O prazo de validade

provisória foi estendido de trinta para sessenta dias, que é o mesmo prazo do decreto-lei itali-

ano. O recurso à reedição foi limitado, admitindo apenas uma reedição. O prazo máximo de

uma deliberação de medida provisória no Congresso, agora, é de 120 dias, descontados os di-

as de recesso parlamentar; valendo observar ainda que, somente as medidas editadas após a

promulgação da EC nº 32/2001 trancam a pauta, visto que as que já estavam em vigor conti-

nuam vigendo até que medida provisória ulterior as revogue.

Destarte, a EC nº 32/2001 foi uma tentativa do Congresso para restringir o uso de me-

didas provisórias, devolvendo ao Parlamento a sua mais importante prerrogativa: a feitura das

                                                                                                                                                        
34 

Medidas provisórias no Brasil: origem, evolução e novo regime constitucional. Rio de Janeiro : Lumen Júris,
2005, p. 118.
35 Abuso do Poder de Legislar. Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2004, p. 230.
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leis. Sua edição foi assim viabilizada por um acordo do governo com os partidos de oposição.

Entretanto, desde a promulgação da emenda, vê-se que pelo número de novas medidas provi-

sórias editadas, não houve alteração com o menor uso do recurso à legislação extraordinária.

Do ponto de vista do Congresso, portanto, como dissemos acima, a convivência com

as medidas provisórias nunca foi tranqüila, havendo cada vez mais consenso na literatura, de

que o Executivo detém poderes legislativos significativos, pela imposição da agenda executi-

va à agenda legislativa, a fim de agilizar a tramitação de suas proposições no que se refere ao

Executivo não necessitar do Congresso para a edição de medidas provisórias, embora precise

do seu apoio para aprová-la no momento seguinte.

Antes da EC nº 32/2001, as medidas provisórias eram analisadas e votadas no Con-

gresso Nacional por uma comissão mista de senadores e deputados, porém sem prazo para

conclusão da votação. Agora, a votação se dá em separado, iniciando-se pela Câmara, o que

possibilita, segundo alguns estudiosos, a eliminação da falta de quorum antes verificado nas

sessões conjuntas obrigatórias, com intuito de se evitar, assim, maiores delongas. Além disso,

há também a partir da nova emenda disciplinadora, o dever de cada uma das Casas examinar

preliminarmente as medidas, no tocante aos pressupostos constitucionais de urgência e rele-

vância, antes da deliberação do mérito das mesmas.

Com a promulgação da EC nº 32/2001, criou-se em contrapartida, o demérito da nega-

tiva espécie de regime de urgência constitucional, havendo uma única prorrogação por igual

período, que totalizando 120 dias sem oportuna votação, provocará a sua ineficácia. Assim,

perde-se também o regime de urgência na pauta de votação das proposições travadas pelo re-

gime de urgência das medidas provisórias.

Paulo Affonso Martins de Oliveira fala sobre conseqüências da não aprovação da me-

dida provisória e relata claramente esse quadro danoso provocado pelo regime de urgência

constitucional, imposto pela EC nº 32/2001:

O novo tratamento dispensado pela Constituição ao assunto criou embaraços e
dificuldades ao processo legislativo, uma vez que, findo o prazo de sessenta di-
as, a medida provisória é incluída na Ordem do Dia, em caráter de urgência, so-
brestando a pauta, o que tem levado a constantes e longos períodos de paralisa-
ções da atividade legislativa.36

A rejeição pelo Congresso acarreta a regulamentação de uma nova lei, ou decreto le-

gislativo. Por outro lado, se uma medida provisória sofrer alterações, terá que ser regulamen-

                                                
36 O Congresso em meio Século. (depoimento a Tarcísio Holanda) Brasília : Editora Plenarium. Coleção
memória do servidor –, 2005, p. 184/185.
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tada através de projeto de lei de conversão, que seguirá para sanção ou veto – podendo ele ser

total ou parcial – do Presidente da República. O projeto de lei de conversão é encaminhado ao

Executivo para sua avaliação antes de ser convertido em lei com prazo de quinze dias úteis

para emissão de manifestação, sancionando-o ou vetando-o. Saliente-se que no decorrer desse

prazo, o texto original da medida continua produzindo efeitos.

Cabe à comunidade de defensores e de intérpretes da Constituição fazer prevalecer os

valores nela contidos, neste caso prestigiando a tutela da segurança jurídica em detrimento da

satisfação dos interesses circunstanciais do governo, a exemplo também da flagrante e reco-

nhecida inconstitucionalidade do disposto no art. 2º da Emenda 32/2001, que assim expressa:

“Art. 2º As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda con-

tinuam em vigor até que medida ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação defini-

tiva do Congresso Nacional”.37

Essa nova cláusula constitucional afetou a perda de eficácia retroativa que até então

regia as medidas provisórias rejeitadas. O texto de transição é incompatível com a perda de

eficácia para o passado, posto que proporciona uma vigência indeterminada às medidas, afe-

tando de forma incisiva e irreversível muitas relações jurídicas.

Na avaliação de vários autores, o art. 2º da EC 32/2001 parece suprimir do texto origi-

nário o caráter de precariedade ou provisoriedade dentro dos limites temporais. É relevante

não se descurar desse aspecto a preocupação que norteou o constituinte derivado de se preser-

var a separação dos poderes, impondo-se de alguma forma às medidas provisórias, limites de

edição aceitáveis.

3.2 Vantagens e desvantagens do procedimento legislativo a partir

da Emenda 32

Com a promulgação da Emenda nº 32/2001, necessitou-se da devida adaptação da

mesma legislação comum do Congresso Nacional, pois a então vigente Resolução nº 1/1989

tornou-se incompatível com a referida emenda. Já àquela época o Poder Legislativo teve a

oportunidade de frear o uso excessivo da reedição de medidas provisórias pelo Poder Execu-

tivo, pois essa resolução suprimia o dispositivo da reedição.
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O processo legislativo das medidas provisórias só poderia ocorrer, levando-se em con-

sideração a Constituição e a sua prescrição, as determinantes resoluções do Congresso Nacio-

nal e os mandamentos dos regimentos internos das duas Casas.

Seguindo essa linha de argumentação, lembra-nos Juliana Carla de Freitas do Valle:

Na sessão do Congresso Nacional, em 2 de outubro de 2001, as mesas da Câma-
ra dos Deputados e do Senado Federal apresentaram o projeto de resolução para
alterar o Regimento Comum para aprovar o procedimento de apreciação das me-
didas provisórias.38

A própria escolha pelo decreto legislativo foi uma opção da Resolução nº 1/1989, já

que o texto constitucional apenas determinava que ao Congresso Nacional caberia disciplinar

as relações jurídicas das medidas provisórias não convertidas em lei.

A alteração substancial do art. 62 da Constituição pela EC nº 32/2001 obrigou, no en-

tanto, o Congresso Nacional a editar a Resolução nº 1, de 2002, revogando a Resolução nº 1,

de 1989. Todavia, a nova e atual resolução limitou-se a fixar, também, prazos em prejuízo de

aspectos de suma importância para um Estado Democrático de Direito, onde o poder do Esta-

do deveria estar sempre submetido às leis emanadas dos representantes do povo.

Hermes Lima, citado por Raymundo Faoro, enfatizava a dinâmica do processo legis-

lativo brasileiro, cuja complacência data de tempos remotos:

A política brasileira tem a perturbá-la, intimamente, secretamente, desde os dias
longínquos da Independência, o sentimento de que o povo é uma espécie de vul-
cão adormecido. Todo perigo está em despertá-lo. Nossa política nunca aprendeu
a pensar normalmente no povo, a aceitar a expressão da vontade popular como
base da vida representativa.39

A ausência de restrição no texto constitucional às edições de medidas provisórias,

além da proibição de matérias suscetíveis ao tratamento das mesmas, como, por exemplo, a

não exigência de motivação dos pressupostos, tornou difícil a limitação das ditas medidas

provisórias, para efeito de verificação de urgência. O mérito na instituição de limitações mate-

riais, no entanto, destacou-se de forma quase tímida, por não atingir a devida ampliação mate-

rial. Em matéria tributária, por exemplo, inseriu-se o impedimento da produção de seus efei-

tos desde a sua edição. Dispensou-se também a proteção devida a todos os ramos do direito

                                                                                                                                                        
37 EC nº 32/2001. Art. 2º.
38 Medida Provisória: o procedimento legislativo e seus efeitos jurídicos. p. 61, Editora FDK, 2004.
39 Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. v. 1, 10. ed., São Paulo : Globo : Publifolha,
2000 (Grandes Nomes do Pensamento Brasileiro), p. 366, nota (Lima, Hermes. “Notas à vida brasileira” SP,
1945. In: O Brasil no pensamento brasileiro. cit., p. 237).
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processual, trabalhista, constitucional e dos direitos individuais que igualmente fariam jus à

tutela específica.

Publicada no dia 12 de setembro de 2001, a emenda acrescentou doze parágrafos ao

art. 62 da Constituição Federal. Respeitou o principio de anterioridade em matéria tributária,

comentado anteriormente e proibiu de vez o chefe do Executivo de legislar ad aeternum atra-

vés das reedições. Submeteu-se à apreciação separadamente, atendendo o mesmo processo

legislativo dos projetos de lei e garantiu proteção às regras de segurança jurídica pela previsão

de manutenção dos atos praticados sob a sua vigência, ainda que não posteriormente converti-

dos em lei pelo Congresso Nacional.

Em contrapartida, consoante o que dispõe o § 10, há um contra-senso à inovada proi-

bição de reedições, tendo em vista que a possibilidade da emenda rejeitada ser reeditada em

nova sessão legislativa configuraria a chancela constitucional, cuja proibição é agora expres-

sa, às anteriores reedições costumeiras do instituto passado. Além do que, no art. 2º da emen-

da, o poder constituinte reformador conferiu perpetuidade àquilo que foi expressamente veda-

do na redação original do art. 62 da CF; ou seja, uma verdadeira discrepância.

A gravidade observada no quadro acima, se sustenta em função de serem as medidas

provisórias diferentes das leis temporárias exatamente porque suas disposições são dotadas de

pretensão de definitividade, se destinando a serem mantidas sob a forma da lei.

Data vênia, o que causa transtorno institucional sem precedentes é a inércia do Con-

gresso Nacional sobre o assunto, deixando que as medidas provisórias do Executivo continu-

em indefinidamente a prejudicar as relações sociais. Sob o impacto destes conjuntos de fato-

res, concluíram os cientistas políticos Fátima Anastácia, Magna Inácio e Carlos Ranulfo Me-

lo: “O balanço da produção legislativa mostrou persistir a dominância do Executivo sobre a

produção em decorrência dos amplos poderes de iniciativa legislativa de que o presidente dis-

põe”.40

Outra crítica no tocante à forma da elaboração legislativa disciplinada pela referida

emenda e que guarda inconformação por parte de toda sociedade é o fato de serem apresenta-

das as medidas provisórias, de forma a contradizerem o texto constitucional, em relação à sua

apresentação em plenário somente pelo relator da mesma Comissão Mista. Ficam, assim, to-

talmente prejudicados os debates democráticos sobre os mesmos.

                                                
40 Balanço da 52ª Legislatura. Revista Plenarium. Reforma Política / Câmara dos Deputados / maio de 2007,
Ano IV/ n. 04, p. 177.
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Já observava esta espécie de deficiência legislativa, o filósofo Charles de Secondat,

barão de Montesquieu, que à sua época, preconizava a importância do consenso popular:

Lei fundamental da democracia é também que somente o povo faça as leis. Há,
no entanto, mil ocasiões em que é conveniente, experimentar que o senado possa
tomar decisões; muitas vezes é conveniente experimentar-se uma lei antes de
estabelecê-la.41

Por outro lado, o processo de conversão em lei das medidas provisórias, implica exer-

cício pleno da função legislativa das Casas parlamentares, que por assim dizer se materializa

se acaso houver a proposição de qualquer modificação ao texto das medidas provisórias apre-

sentadas pelo Executivo. Espécie normativa primária e autônoma, a chamada lei de conver-

são, transforma o ato legislativo do governo em ato do Parlamento, o que recupera, ao menos

em parte, um dos ideais de Montesquieu: a mesma autoridade que faz a lei não deve aplicá-la,

a fim de que não se configure aí, usurpação de competência.

Essa inigualável, vetusta e decantada expressão de Montesquieu, sempre valorizada

pelos estudiosos, é muito bem lembrada analogamente no ensinamento de Arend Lijphart:

Em primeiro lugar, a separação de poderes nos sistemas presidencialista é nor-
malmente tomada não apenas como a independência mútua dos ramos do Execu-
tivo e Legislativo, mas também como regra de que a mesma pessoa não pode si-
multaneamente atuar nos dois. Em contrapartida, a não separação de poderes nos
sistemas parlamentaristas significa não apenas que o Executivo é dependente da
confiança da legislatura, mas também que as mesmas pessoas podem ser membros
tanto do Parlamento quanto do gabinete.42

 No caso específico, a função típica do Poder Legislativo, que é a de legislar, fica apa-

rentemente recuperada neste ponto, quanto à exigência do exercício de sua atribuição de con-

trole sobre a emissão de medidas provisórias pelo Presidente da República, mas o fortaleci-

mento do Parlamento requer uma agenda positiva, visando garantir liberdade, soberania e in-

dependência do Legislativo.

                                                
41 ALBUQUERQUE, J. A. Guilhon. Montesquieu: sociedade e poder. In: Os Clássicos da Política. Org.
Francisco C. Weffort. São Paulo : Ática, 2005, p. 131.
42 Modelos de democracia: desempenho e padrões de governo em 36 países. Rio de Janeiro : Civilização
Brasileira, 2003, p. 149.
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3.3 As Causas Políticas, Legislativas e Judiciais

As primeiras tentativas destinadas a rever o regime jurídico das medidas provisórias

remontam ao ano de 1995. Isto porque o Executivo precisava limitar o seu poder, conquistado

na interpretação dilatada das suas atribuições pela Carta de 88.

A bem da verdade, a partir de 1988, o presidencialismo brasileiro assumiu feição pró-

xima ao parlamentarismo, na medida em que neste os presidentes escolhem seus ministros,

repartindo proporcionalmente os cargos ocupados entre os partidos políticos que irão compor

a sua base de votação, isto é, vão apoiá-lo através do presidencialismo de coalizão, garantindo

a votação de sua agenda intencional.

O consultor Newton Tavares Filho, ajuda-nos a enfatizar essa espécie de inversão

ocorrida na instituição do sistema político brasileiro vigente:

A adoção do presidencialismo em 1988, contudo, esvaziou as conseqüências polí-
ticas da edição de medidas provisórias, visto que a rejeição destas pelo Legislativo
não teria como conseqüência possível a queda do Governo, própria do parlamen-
tarismo para o qual foram concebidas.43

No entanto, no sistema presidencialista de governo, a atribuição legislativa é função

natural do órgão colegiado de representação popular, não do Executivo unipessoal. Desta per-

cepção, aqui sustentada, deduz-se que no sistema de separação de poderes, o Legislativo e o

Judiciário, são instâncias naturais de controle dos atos praticados pelo Executivo e assim deve

ser no que diz respeito ao poder de legislar do governo por meio de medidas provisórias.

Nas novas constituições presidencialistas a ausência de um sistema partidário confiá-

vel parece haver induzido os constituintes a dotar os presidentes de poderes maiores, precisa-

mente para evitar a paralisia de suas decisões e permitir-lhes superar impasses sem infringir as

normas legais.

Não seria exagero afirmar que nos últimos anos a maioria das normas reguladoras da

vida social e política brasileira é oriunda de legislação emergencial, configurando-se um qua-

dro de produção legal caracteristicamente independente da participação do Poder Legislativo.

Oportunamente, Casimiro Neto constata de que essa tendência é prejudicial e funesta

aos estados democráticos de direito contemporâneos:

                                                
43 TAVARES FILHO, Newton. Excesso na edição de medidas provisórias. Câmara dos Deputados / Consultoria
Legislativa / Estudos – jan. 2008, p. 5.
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É principalmente pelo Parlamento que a democracia respira, e este é o único re-
gime político digno do homem. O Parlamento é o povo. É reconhecimento uni-
versal, não existe democracia sem Congresso. As grandes democracias do mun-
do têm parlamentos fortes, prestigiados, operantes, sempre presentes nos atos
decisivos da nação e da vida dos seus cidadãos. O Congresso é a marca definiti-
va da democracia...44

A nossa Constituição, entretanto, ao adotar o sistema presidencialista, liberalizando

em demasia a possibilidade de comando do Executivo sobre o Legislativo, pecou pela opção

errônea. É que se tivéssemos aqui a instituição do parlamentarismo, teríamos também maior

estabilidade na condução do governo, pois este sempre pertence à maioria, o que dificultaria a

abusividade na edição sistemática de medidas provisórias.

Diferentemente, a nossa Constituição com o sistema presidencialista vigente, impede

uma maioria definida, que deve ser constituída para que o Presidente possa governar. Assim a

estrutura organizacional do Poder Legislativo, que centraliza o processo decisório no Colégio

de Líderes e no próprio Presidente da República, favorece o abuso na edição de medidas pro-

visórias, ao passo que emperram totalmente o andamento das proposições que deveriam ser

produzidas pelo Parlamento.

O ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Roberto Busato, em en-

trevista, antecipou essa constatação:

Um dos motivos da existência do instituto da medida provisória é sem dúvida, a
lentidão do Congresso em votação de lei. O processo legislativo é altamente
complicado, pois temos uma tradição de muita barganha, de envolvimento polí-
tico na tradição das leis do Congresso, e que realmente dificulta esse proces-
so...45

O controle dos atos do Presidente da República deveria ser realizado em instância pri-

vilegiada, o Congresso Nacional, que a rigor é o titular de inovar a ordem jurídica. A EC nº

32/2001 refletiu uma espécie de reação do Congresso Nacional frente ao inconformismo com

as medidas provisórias. No entanto, apesar de alguns avanços, a intenção não vingou e o que

se viu foi o desvirtuamento dessa intenção. Pois se há nela alguns pontos positivos, com in-

tenção ou não, o Congresso continua endossando a edição continuada de medidas provisórias

pelo Presidente da República. Por isto, permanece na lista dos responsáveis, quer por omis-

são, quer por receio de chamar para si mesmo a responsabilidade pela implementação de te-

mas polêmicos à sociedade.

                                                
44 A Construção da democracia: Síntese histórica dos grandes momentos da Câmara dos deputados, das
Assembléias nacionais Constituintes e do Congresso Nacional. Brasília : Câmara dos Deputados, Coordenação e
Publicações, 2003, p. 724.
45 Cipoal legislativo. Revista Consultor Jurídico – 8/03/2007 – Notícias/ Advocacia.
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Será-nos necessário, a fim de vermos restabelecida a ordem da produção legislativa,

evocar a preeminência da lei na organização da polis da Atenas democrática a exemplo da de-

claração de Fábio Konder Comparato:

A assembléia política do conjunto de cidadãos (ecclesia), em Atenas, era o único
órgão competente para tomar as mais importantes decisões: a adoção de novas
leis, a declaração de guerra, a conclusão de tratados de paz ou de aliança. Os ór-
gãos que chamamos hoje Poder Executivo eram singularmente fracos: os princi-
pais dirigentes políticos, os estrategos, deviam ter suas funções confirmadas, to-
dos os meses pelo conselho (boulé).46

O terceiro responsável é, sem dúvida, o Poder Judiciário, especialmente o STF, encar-

regado direto do controle da constitucionalidade de todos os atos normativos e de todas as

leis. Entretanto, o Judiciário salvo honrosas exceções, tende a assumir posturas conservado-

ras, insistindo em não acompanhar a evolução do direito constitucional, negando-se a efeti-

vamente realizar o controle das medidas provisórias.

A rigor, é lícito destacar que o controle jurisdicional dos pressupostos das medidas

provisórias, por conseguinte, não pode ser obstado pelo argumento de constituir avaliação de

natureza meramente política aquela pertinente à existência da situação extraordinária a recla-

mar urgente intervenção normatizadora. Pois que o desenho constitucional de um Estado de

Direito deve preservar e garantir os direitos individuais e sociais, assim como se todos ali vi-

vessem num contrato de natureza soberanamente justa e igualitária.

Não há dúvida de que esse é o ideal de uma democracia nos moldes do pensamento de

Norberto Bobbio em seu Futuro da democracia:

Considerar o Estado como fundado sobre um contrato social, isto é, sobre um
acordo de todos os que estão destinados a ser nele sujeitos, significa defender a
causa do poder ascendente contraposto ao poder descendente, sustentar que o
poder sobe de baixo para cima e não desce de cima para baixo, significa, em
suma, fundar a democracia contra a autocracia.47

A extraordinariedade da situação ensejadora da atuação do governo é também reco-

nhecido no sistema italiano, tomado como modelo pelo constituinte brasileiro. Por isso deverá

estar necessariamente sujeito ao controle de legitimidade, a ser exercido pelo Poder Judiciá-

rio, em via direta ou difusa, sob pena de, incontrolado o excesso, o instrumento constitucional

da medida provisória provocar no Estado brasileiro um verdadeiro atentado à democracia.

                                                
46 Ética, Direito, Moral e Legislativo no Mundo Moderno. 2ª reimpr. São Paulo : Cia das Letras, 2006, p. 62.
47 O futuro da democracia. 10. ed. Trad. Marco Aurélio Nogueira. São Paulo : Paz e Tema, 2006, p. 160.
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No que tange à obrigatoriedade das medidas provisórias serem apreciadas pelo Judici-

ário, José Leni Mello do Amaral Júnior, defende a idéia da EC nº 32/2001 ter avançado nesse

aspecto:

Com a inscrição em nível constitucional de diversos aspectos da tramitação con-
gressual de medidas provisórias, aspectos esses até então deixados quase que in-
teiramente à discricionariedade regimental do Congresso Nacional foi considera-
velmente ampliada a possibilidade de controle jurisdicional relativamente à
constitucionalidade formal da tramitação congressual de medida provisória ou do
projeto de conversão (conforme seja o caso de ratificação direta ou de aprovação
com emendas respectivamente).48

A possibilidade do emprego de medidas provisórias no âmbito dos Estados e Municí-

pios, argüida à nossa Corte Máxima através de ação de inconstitucionalidade, é pacífica no

sentido da constitucionalidade da sua adoção. A condição inafastável é que esse instituto es-

teja expressamente previsto na Constituição Estadual e na lei orgânica do Distrito Federal e

dos municípios, nos mesmos moldes impostos à Constituição Federal, tendo em vista a neces-

sidade da observância da simetria do procedimento legislativo.

Assim, a dominante jurisprudência nacional não vê diferenças ontológicas entre o pro-

blema da reserva de iniciativa que condiciona o exercício do Poder Legislativo das Assem-

bléias e a adoção de medidas provisórias. O preceito apenas viabiliza o instituto, no tocante

àquilo que pode ser objeto de delegação, ou seja, com observância às restrições da Constitui-

ção Federal e permissão àquelas matérias passíveis de delegação. Isto posto, há que se ressal-

tar que a competência para a edição das mesmas pelos Estados de Santa Catarina, Acre, Piauí

e Tocantins é legítima, uma vez que suas Constituições inclusive já prevêem o instituto.

 À guisa de ilustração, o Supremo Tribunal Federal, guardião  da Constituição e seu

intérprete autêntico, confirma essa tese ao exarar por exemplo, a legitimidade dos estados para

preverem a adoção de  medidas provisórias através da  concessão da medida cautelar abaixo

transcrita:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 51 E PARÁ-
GRAFOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
ADOÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA POR ESTADO-MEMBRO. POSSIBI-
LIDADE. ARTIGOS 62 E 84, XXVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMEN-
DA CONSTITUCIONAL 32, DE 11.09.01, QUE ALTEROU SUBSTANCIAL-
MENTE A REDAÇÃO DO ART. 62. REVOGAÇÃO PARCIAL DO PRECEITO
IMPUGNADO POR INCOMPATIBILIDADE COM O NOVO TEXTO CONS-
TITUCIONAL. SUBSISTÊNCIA DO NÚCLEO ESSENCIAL DO COMANDO
EXAMINADO, PRESENTE EM SEU CAPUT. APLICABILIDADE, NOS ES-
TADOS-MEMBROS, DO PROCESSO LEGISLATIVO PREVISTO NA CONS-
TITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA QUAN-
TO ÀS MEDIDAS PROVISÓRIAS. NECESSIDADE DE PREVISÃO NO TEX-

                                                
48 Medida provisória e sua conversão em Lei. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 281.



51

TO DA CARTA ESTADUAL E DA ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍ-
PIOS E LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELO MODELO FEDERAL. 1. Não obs-
tante a permanência, após o superveniente advento da Emenda Constitucional
32/01, do comando que confere ao Chefe do Executivo Federal o poder de adotar
medidas provisórias com força de lei, tornou-se impossível o cotejo de todo o re-
ferido dispositivo da Carta catarinense com o teor da nova redação do art. 62, pa-
râmetro inafastável de aferição da inconstitucionalidade argüida. Ação direta pre-
judicada em parte. 2. No julgamento da ADI 425, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ
19.12.03, o Plenário desta Corte já havia reconhecido, por ampla maioria, a cons-
titucionalidade da instituição de medida provisória estadual, desde que, primeiro,
esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição do Estado e, se-
gundo, sejam observados os princípios e as limitações impostas pelo modelo ado-
tado pela Constituição Federal, tendo em vista a necessidade da observância si-
métrica do processo legislativo federal. Outros precedentes: ADI 691, rel. Min.
Sepúlveda Pertence, DJ 19.06.92 e ADI 812-MC, rel. Min. Moreira Alves, DJ
14.05.93. 3. Entendimento reforçado pela significativa indicação na Constituição
Federal, quanto a essa possibilidade, no capítulo referente à organização e à re-
gência dos Estados, da competência desses entes da Federação para "explorar di-
retamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma
da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação" (art. 25,
§ 2º). 4. Ação direta cujo pedido formulado se julga improcedente.49

Urge refletirmos novamente há que grau ou não de eficiência para o Estado Brasileiro,

a prerrogativa extensiva das  medidas provisórias chegará e se essa abusividade ou uso indis-

criminado do instituto, poderá afetar em que proporções o nosso arcabouço constitucional.

3.4 Da necessidade de limitação de medidas provisórias pelo Exe-

cutivo

A presença do Executivo no processo de elaboração normativa tornou-se um duelo

irreversível no estado social contemporâneo e a prática constitucional italiana já indicava a

necessidade de se estabelecerem limites ao monopólio executivo.

Cientistas políticos e autores diversos propugnam em seus estudos por formas de se

tentar conter o uso exacerbado da função legislativa pelo chefe do Executivo paralisando as-

sim a atividade parlamentar no Congresso Nacional visivelmente, como demonstra o gráfico a

seguir:

                                                
49 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. ADI 2391 /
SC. Requerentes: Partido dos Trabalhadores. Requerida: Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Relatora: Ministra Ellen Gracie. Brasília, 16 de agosto de 2006. STF, Brasília, 2008. Disponível em
<http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/htm>. Acesso em: 13 fev. 2008.
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Gráfico 3.1 – Trancamento de pauta entre as gestões Aécio e Arlindo.

Dados por Gestão Em %
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Fonte: TAVARES FILHO, Newton. Excesso na edição de medidas provisórias. Câmara dos Deputados
/ Consultoria Legislativa. Estudo, jan. 2008, p. 18.

Exemplo de reação pelo constante impedimento da continuidade dos trabalhos legisla-

tivos dentre tantas outras foi a do Senador Papaléo Paes, ao apresentar a PEC nº 47/2004, que

pretendia alterar a Constituição Federal, extinguindo o instituto em análise. Sua vasta justifi-

cação para que a medida provisória fosse extinta do ordenamento normativo brasileiro, passa

pelo sistema de governo incompatível em vigor no Estado brasileiro, entre outros argumentos,

até a atual Emenda Constitucional que não cumpriu o seu propósito primordial de redução

significativa.

Outra vez, Fernando Limongi e Argelina Figueiredo vêm em nosso auxílio, nos dando

mostras em seus recentes estudos de que nada conseguiu conter a edição dos referidos atos do

Executivo:

Um outro ponto a merecer comentários diz respeito às matérias em que o gover-
no recorre à edição de MPs. Como notamos acima, não são poucos os críticos a
notar que o recurso às MPs se banaliza com o tempo. Isto é, o governo emprega-
ria MPs para dar respostas a questões de menor importância.50

                                                
50 Medidas provisórias. In BENEVIDES, Maria Victoria, VANNUCHI, Paulo e KERCHE, Fábio (org). Refor-
ma política e cidadania. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2003, p. 230.
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Percebe-se que a EC nº 32/2001 não representou uma solução em vários aspectos, en-

fatizando o prazo de apreciação que ao estabelecer o regime de urgência constitucional impôs

ao Legislativo uma sanção. Trata-se do sobrestamento da pauta de deliberação e isso significa

que o Congresso deve então priorizar a apreciação das medidas provisórias para evitar a para-

lisação das outras matérias em tramitação.

Dentre tantas dificuldades encontradas pelo Legislativo frente à legiferância do Exe-

cutivo, está o fato de que o Executivo promove uma sustentação parlamentar para seu gover-

no com base em cobrança dos cidadãos eleitores aos seus partidos ou aos parlamentares para

que apóiem os programas do presidente. Mas, na maioria das vezes isso se traduz num engo-

do, onde o objetivo é meramente sua própria sustentação ou manutenção.

 Sobre essa problemática, Barry Ames concluiu:

O problema pode ser simples de formular, mas difícil de superar, porque a es-
trutura política brasileira enche o Legislativo de partidos fracos e indisciplina-
dos, assim como de centenas de deputados que se preocupam muito mais com
seu eleitorado pessoal e seus interesses particulares do que com as grandes
questões nacionais.51

O polêmico julgamento sobre as medidas provisórias tem levado os parlamentares,

além de toda a sociedade a se manifestar contra ela, mas a apreciação da medida provisória

por parte do Poder Legislativo envolve uma atividade de controle que desperta controvérsias

quanto à sua natureza, se política ou jurídica.

Há, na prática, portanto, o uso desencadeado de medidas provisórias que são, na ver-

dade, estabelecidas de acordo com a conveniência do Poder Executivo em editá-las. Apesar de

este instituto ter tramitação muito mais célere que a dos projetos de lei, sua adoção não se ex-

plica apenas por esse motivo, mas pela peculiaridade de possibilitar uma tutela legislativa an-

tecipada, à semelhança da ocorrente no Código de Processo Civil.

Dentre tantos prejuízos, aquilatamos também a opinião da imprensa sobre o tema em

recente publicação no jornal Folha de São Paulo, através do seguinte levantamento:

Congressistas precisam implantar uma agenda autônoma do Legislativo a fim de
controlar, como devem, o governo. Que o Congresso brasileiro trabalha mal não
é exatamente uma novidade. Ainda assim os números demonstrados pela Folha
impressionam. Enquanto o governo conseguiu aprovar 50% dos projetos que le-
vou ao Legislativo entre 1995 e 2006, propostas apresentados pelos deputados
experimentaram um índice de sucesso de apenas 1,7%.52

                                                
51 Os entraves da democracia no Brasil. Rio de Janeiro : Editora FGV, 2003, p. 235.
52 Baixa eficiência. Folha de S. Paulo, Editorial, 10/4/2007, p. 2.



54

Quadro 3.1 – Medidas provisórias e leis editadas no período 1988-2007.

MEDIDAS PROVISÓRIAS LEIS
ANO PRESIDENTE

ORIGINÁ-
RIAS

REEDITA-
DAS

TOTAL ORDINÁRIAS COMPLE-
MENTARES

1988 15 9 24 68 -

1989 97 6 103 276 -

1990

Sarney

20 0 20 0 -

1990 75 68 143 163 -

1991 9 2 11 238 -

1992

Collor

4 2 6 0 -

1992 4 0 4 222 -

1993 48 48 96 225 -

1994

Itamar

86 319 405 131 -

1995 29 408 437 281 -

1996 34 615 649 177 -

1997 40 680 720 169 -

1998

FHC I

53 750 803 178 -

1999 47 1.040 1.087 175 -

2000 23 1.088 1.111 218 -

2001 33 478 511 230 10

2002

FHC II

82 - 82 237 2

2003 58 - 58 197 1

2004 73 - 73 252 1

2005 42 - 42 177 3

2006

Lula I

67 - 67 179 3

2007 Lula II 63 - 63 198 4

TOTAL - 1.002 5.513 6.515 3.994 24

Fonte: TAVARES FILHO, Newton. Excesso na edição de medidas provisórias. Câmara dos Deputados
/ Consultoria Legislativa. Estudo, jan. 2008, p. 14.

É essencial, portanto, que o Congresso se desatrele da caneta presidencial e se firme

como instância de controle do Executivo, como ocorre com algumas comissões parlamentares

de inquérito. Para isso, já existem inúmeras propostas ao Congresso Nacional em busca da

alteração urgente do § 6º do art. 62 da CF. Só uma nova Emenda à Constituição regulamen-

tando novo prazo de tramitação das medidas provisórias, diferentemente da atual resolverá o

problema constante, aqui e em qualquer lugar cada vez mais verbalizado, enfrentado atual-

mente pelo Congresso Nacional: o trancamento de pauta.

Tem sido muito comum, vários parlamentares rechaçarem no Plenário da Câmara esse

instituto, a exemplo do deputado Duarte Nogueira em exposição recente, argumentando no

sentido de criticar a própria instituição que representa, conforme noticiou o Jornal da Câmara

de 11/12/2007:
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Para o tucano, as matérias apreciadas em regime de urgência constitucional são
urgentes para o governo, não para a sociedade. Nogueira lembra que há 20 dias a
Câmara não delibera nenhum projeto e que a pauta desta semana já começa tran-
cada.53

Notadamente, em que pese às deficiências do instituto das medidas provisórias aqui

apresentadas, aos governos e aos governantes deveriam caber a incumbência de desenvolver

mecanismos para contrabalançar os efeitos constatadamente negativos dessa característica

institucional brasileira. Medidas que atinjam em cheio o privilégio injustificado do chefe do

Executivo de dominar a pauta do processo legislativo devem e já estão sendo implementadas,

haja vista a atual iniciativa do parlamento brasileiro.

Propostas de deputados no Congresso buscam combater o atual estado de coisas, como

o Projeto de Resolução (PRC) 22/07, do Deputado Regis de Oliveira, que tenciona mudar as

normas para a tramitação das medidas provisórias, objetivando acelerar a análise dos seus re-

quisitos, criando então, comissões prévias de análise em até cinco dias, improrrogáveis. Além

disso, comissões especiais serão criadas, como foi divulgado pelo próprio presidente da Câ-

mara, Deputado Arlindo Chinaglia, no intuito de se avaliar, por exemplo, a PEC 511/2006 do

Senado, que traz consigo o apensamento de mais 25 proposições relativas à mesma motivação

ou a mudança no rito das medidas provisórias.54

Mesmo assim, diante da atual conjuntura, opiniões de alguns deputados divergem so-

bre a interpretação do trâmite das medidas provisórias, como a manifestação favorável na

CCJC do Deputado José Eduardo Cardoso. O parlamentar defendeu a decisão do próprio Pre-

sidente da Câmara, Arlindo Chinaglia, de antecipar a urgência das medidas provisórias, ao

afirmar que o texto da Constituição não pode ser interpretado de “maneira literal”, alegando

que as medidas provisórias deveriam tramitar em regime de urgência, porque de outra manei-

ra, jamais poderão ser concluídas antes do prazo estipulado.

Todavia, há deputados manifestamente contrários à decisão da presidência, que assim

ofereceram recursos às propostas, como os Deputados Raul Jungman, Fernando Coruja e José

Carlos Aleluia, que se justificaram com base na afirmação de que a urgência automática pre-

judicaria outras matérias. Favoravelmente, porém, à necessária e urgente mudança do quadro

atual, o Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, denunciou abertamente numa reunião da

CCJC que há que se dar um basta ao fato de o Executivo impor pareceres às medidas provisó-

                                                
53 Duarte Nogueira (PSDB/SP) critica a atuação do parlamento e excesso de medidas provisórias. Jornal da
Câmara. Brasília, 11/12/07, Ano 8, n. 1363, p. 04.
54 Comissões analisarão mudanças em MPs e no regimento. Agência Câmara, 08/02/2008. Disponível em
<http://www.camara.gov.br/internet/agencia>.
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rias, acusando que “às vezes, o relatório sobre as medidas provisórias já vem pronto da Casa

Civil”.

Nesse contexto, transcrevemos a defensável declaração à imprensa local do Deputado

José Eduardo Cardozo:

“Já há consenso no Congresso que as medidas provisórias não podem continuar,
sendo editadas como hoje. Temos de criar novos critérios de tramitação do ins-
trumento” defendeu o petista Cardozo, da base governista na Câmara. 55

A apropriação institucional da função legislativa pelo Poder Executivo, com a indevi-

da ocupação do espaço constitucionalmente reservado aos parlamentares, está com os dias

contados, pois o que justifica a edição dessa espécie normativa, com força de lei, em nosso

direito constitucional, é a existência de um estado de necessidade. Essa circunstância que im-

põe ao Poder Público a adoção imediata de providências, de caráter legislativo, inalcançáveis

segundo as regras ordinárias de legiferação, em face do próprio periculum in mora que fatal-

mente decorreria do atraso na concretização da prestação legislativa.

                                                
55 Combate à farra das MPs. Correio Braziliense, Brasília, DF, 11 jun. 2007. Caderno Política, p. 7.
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CONCLUSÃO

Ao longo dessa pesquisa, fez-se mister afirmar que, indubitavelmente, ao tentarmos

compreender as diversas manifestações de análise da natureza jurídica do instituto, percebe-

mos claramente que o tema “medida provisória” não é uma simples discussão acadêmica, as-

sim não sendo de maneira alguma pacífico seu entendimento.

Na atual estado de relacionamento dos Poderes entre nós, na definição das supostas

competências constitucionais elencadas a cada esfera do Poder, é freqüente a troca de mútuas

acusações, pela explícita divergência sobre o entendimento das mesmas. É comum por isso

mesmo, o Executivo acusar o Legislativo de que o volume de expectativas sociais conver-

gentes sobre a Presidência é imenso no Brasil e que comprovadamente ao Presidente se atri-

bui a responsabilidade por extensa gama de fatos oriundos de qualquer esfera administrativa,

ainda que a competência para tanto seja de outros poderes. O Legislativo se defende da acusa-

ção, alegando que este faz prevalecer seu poder sobre a pauta de suas atribuições, mediante o

uso excessivo do instituto, tornado desta maneira instrumento cotidiano, ao invés de excepci-

onal.

Uma tentativa para a retomada do equilíbrio entre as funções dos Poderes Executivo e

Legislativo, foi a decisão das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado, ao promulgarem

a EC nº 32/2001. Referida emenda, contudo, apesar das vedações por ela imposta não bastou

para que a mudança estabelecida pelas novas regras lograssem êxito.

O fato é que, dada as prerrogativas que possui, o Executivo pode ser visto, em muitos

casos, como o principal legislador do país e do ponto de vista constitucional, o poder legisla-

tivo dos presidentes varia e esta variação é um dos fatores a influir no grau de equilíbrio dos

poderes Legislativo e Executivo em sistemas presidenciais.

Em suma, é procedente sugerir a proposição de uma Emenda à Constituição, no intuito

de se disciplinar o debatido instituto, a fim de extinguir o ininterrupto trancamento de pauta,

tão prejudicial à execução da nobilitante tarefa parlamentar, na consecução de uma produção

legislativa verdadeiramente votada para um estado democrático de direito.
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Tal proposta de Emenda à Constituição, derivada da iniciativa legal da competência de

um de seus representantes, poderia sugestivamente exigir a obrigatoriedade de sua limitação

em face do oferecimento de uma nova edição de medida provisória, somente ser autorizada,

sob a condição da completa tramitação da medida imediatamente anterior. É notório serem

observadas intrigantemente a mantença de edição de grande número de medidas provisórias

consideravelmente defectivas nos pressupostos, em especial nos de relevância e urgência;

tendo tal instituto sido utilizado consequentemente, mais como máquina para atender interes-

ses políticos que como instrumento de administração eficiente.

Crermos, então, que mecanismos outros também podem ser desenvolvidos, a partir da

influenciação cabível a toda sociedade civil, interessada em colaborar com os nossos repre-

sentantes mediante intercâmbio com os mesmos. O resultado prático dessas formulações pos-

sibilitaria a diferenciação da produção legislativa do Parlamento brasileiro, que atualmente se

encontra pelos vários motivos aqui expostos, muito assemelhados aos sistemas parlamenta-

ristas, em detrimento do nosso opcional presidencialismo, que assim vem se configurando

num manifesto extravasamento da competência constitucional, atribuída ao Presidente da Re-

pública.
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