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RESUMO 

 
Este estudo analisa o instituto da medida provisória e o seu uso para versar 

sobre crédito extraordinário, abordando a origem e a importância do 

instituto da legislação de urgência e a adaptabilidade desse instrumento 

matéria orçamentária. Para embasar os argumentos e conferir maior 

credibilidade às informações transmitidas, buscou-se amparo doutrinário e 

jurisprudencial e utilizou-se parte de debates proferidos por parlamentares 

durante a apreciação de normas dessa natureza nos Plenários da Câmara dos 

Deputados e do Congresso Nacional, especialmente os pronunciamentos 

mais recentes. Ademais, foram levantadas algumas hipóteses sobre os 

efeitos jurídicos advindos com a edição de medida provisória de crédito 

extraordinário e elaborou-se levantamento de dados sobre todas as medidas 

provisórias editadas desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 32, 

de 11 de setembro de 2001, até o dia 15 de fevereiro de 2007. Ao final, 

conclui-se sugerindo modificação na forma atualmente vigente para a 

concessão dessa delegação legislativa ao governo brasileiro. 
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INTRODUÇÃO 

A presente monografia destina-se ao estudo do instituto da medida provisória e o seu 

uso para versar sobre crédito extraordinário. 

Dessa forma, faremos uma introdução do instituto da legislação de urgência, presente 

em várias constituições, tanto brasileiras, quanto de outros países. Ressaltamos, inclusive, que 

a forma eleita pela Constituição Federal de 1988 para autorizar o uso dessa espécie normativa 

foi inspirada na atribuição de competência prevista na Carta Italiana de 1947 para que o 

Presidente da República elabore o provvedimento provvisorio, usualmente chamado de 

decreto-legge. 

Presente na Carta de 1988 desde o texto original, as regras desse instituto foram 

modificadas pela Emenda Constitucional nº 32, promulgada em 11 de setembro de 2001, cuja 

modificação favoreceu a disciplina da medida provisória ao restringir o trato de determinados 

assuntos, eliminar a possibilidade de reedição e equacionar melhor os efeitos surtidos pela 

medida não apreciada ou não aprovada. 

A regra constitucional estabelece que em caso de relevância e urgência, o Presidente 

da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de 

imediato ao Congresso Nacional, responsável pela apreciação preliminar da matéria – análise 

do atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e sobre a 

constitucionalidade da matéria – e por estudar o mérito da proposição – conteúdo da norma. 

Essa é a típica legislação de urgência, presente no ordenamento jurídico brasileiro 

desde a Carta Constitucional de 1937, por meio da figura do decreto-lei, e mantido pela Carta 

atual, que apenas reformou o instituto, impondo-lhe características mais democráticas. Apesar 

de possuir força de lei, essa norma nasce sujeita à apreciação do Congresso Nacional, por 

meio de procedimento legislativo específico, que poderá decidir pela aprovação total ou 

parcial da norma original, ou pela sua modificação.  

Ao examinar os aspectos relacionados com a existência e a eficácia das medidas 

provisórias, podemos apontar os seguintes pressupostos: edição pelo Presidente da República 

e submissão imediata ao Congresso; atendimento dos requisitos de relevância e urgência; 
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proibição de reedição (desde a Emenda Constitucional nº 32, de 2001) e a necessidade de 

conversão em lei para produção plena de efeitos. 

O § 1º do art. 62 da Constituição Federal especifica as matérias em que é vedada a 

adoção de medida provisória. Entre as hipóteses descritas, a alínea “d” proíbe a edição de 

medida de urgência para matérias orçamentárias. Entretanto, o mesmo dispositivo excepciona 

a regra e permite o uso da legislação de urgência para tratar sobre crédito extraordinário - 

espécie normativa destinada a alterar a lei orçamentária em vigor, nos casos em que o fato 

gerador da despesa é imprevisível. Quando, durante a execução orçamentária anual, surge 

necessidade de acréscimo de recurso não previsto durante a elaboração da lei orçamentária 

anual, e essa demanda de recurso é urgente e imprevisível, o Poder Executivo edita medida 

provisória destinada a abrir crédito extraordinário.  

No início do desenvolvimento desse estudo estavam em vigor as Resoluções nº 1, de 

2001-CN, nº 1, de 2003-CN, nº 2, de 2003-CN e nº 3, de 2003-CN, que dispunham sobre a 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, referida no § 1º do art. 166 

da Constituição, e sobre a tramitação das matérias orçamentárias, tratando, inclusive, das 

medidas provisórias destinadas à abertura de crédito extraordinário. Entretanto, em 22 de 

dezembro de 2006 o Congresso Nacional aprovou a Resolução nº 1, de 2006-CN, revogando 

essas normas e modificando as regras para essa matéria. Assim, adaptamos esse trabalho às 

regras atualmente em vigor.  

Com o intuito de facilitar o entendimento sobre a figura do crédito extraordinário, 

vamos discorrer sobre o orçamento público, mencionando sua importância e relação com o 

Poder Legislativo, e salientar as regras constitucionais estabelecidas para o trato dessa 

matéria. 

Ademais, levantamos hipóteses sobre as conseqüências advindas com a abertura do 

crédito extraordinário, ressaltando as relações jurídicas que surgem a partir da edição da 

medida provisória que regulamenta essa matéria. Nesse contexto, trataremos sobre a 

competência do Congresso Nacional para elaborar decreto legislativo sobre esse assunto, bem 

como a competência legislativa de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo.  

Por fim, para estabelecer a participação dos três poderes na apreciação da decretação 

de urgência, examinaremos a participação do Poder Judiciário na apreciação das medidas 

provisórias.   
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Capítulo 1 
 

A LEGISLAÇÃO DE URGÊNCIA  

 
 

1.1 A Origem da Legislação de Urgência 

 

A lei surge no Estado Liberal como mecanismo usado para declarar e estabelecer o 

direito do povo e harmonizar as relações dos homens entre si, observando as diversidades 

culturais de cada sociedade. Entretanto, alguns monarcas, desvirtuando essa competência de 

proclamar o direito, adotaram posturas autoritárias que deixaram o povo insatisfeito e, assim, 

surgiram as revoluções liberais.  

Essas revoluções ocasionaram a partição do poder estatal entre o Poder do Rei e o 

Poder Legislativo. Em seguida, o Poder Judiciário também ganhou autonomia e passou a 

integrar a tripartição de poderes proposta por Montesquieu, que defende a idéia da separação 

do poder em três pessoas, pois “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 leis, o de 

executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos”. 

Com a Revolução Francesa advém o constitucionalismo – movimento voltado para a 

convivência pacífica aliada à justiça social. A proposta de separação de poderes tornou-se 

princípio essencial dos estados democráticos de direito, representando limite interno à ação do 

Estado, complementado pelos limites externos, representados pelos direitos e pelas garantias 

individuais, matéria considerada fundamental, desde então, para o reconhecimento de um 

texto como verdadeira constituição democrática. 

Segundo NIEBUHR (2001, p. 20), “o constitucionalismo trouxe a lume o Estado 

Constitucional de Direito. Note-se que Estado de Direito é o subordinado e pautado pelo 

Direito. Agora, a palavra Constitucional vem à colação, adjetivando o termo Direito. Então, 

Estado Constitucional de Direito é aquele em que o Estado subordina-se ao Direito, e este, por 

seu turno, à Constituição. A remissão à Constituição para restringir o conceito de Estado 
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indica grande passo para que o sistema político possa colher verdadeira legitimidade, 

procurando fulminar a arbitrariedade, venha ela de onde vier”.  

A atual Constituição do Brasil estabelece, de forma expressa, o princípio da separação 

dos poderes, a estrutura e o papel do Estado, define direitos fundamentais dos cidadãos e 

disponibiliza instrumentos para garantir o exercício desses direitos com fins de “instituir um 

Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias.” (preâmbulo da CF)  

Cabe ressaltar que no decorrer do século XIX o Poder Executivo dividiu-se em Chefia 

de Estado – que ficou nas mãos do Rei - e Chefia de Governo – que passou a desempenhar 

funções legislativas e trouxe ao mundo jurídico a figura do decreto-lei e de outros 

instrumentos legislativos adotados diretamente pelo próprio Governo.  

Essa autorização para o Governo legislar diretamente, que, a princípio, poderia parecer 

uma usurpação de competência própria do Poder Legislativo, surgiu para atender demandas 

urgentes da própria sociedade, que clamava por atuação imediata do Estado e impunha 

processo legislativo simplificado caracterizado pela edição de norma com vigência imediata. 

Somente em situação extraordinária de necessidade e urgência essa nova forma de legiferação 

poderia ser utilizada. Vários Estados adotaram essa atribuição de competência legislativa 

primária ao Chefe do Executivo. Podemos ressaltar a presença da figura do decreto-lei nas 

constituições da Espanha e de Portugal e do regulamento autônomo na francesa.  

Apesar de existirem traços dessa atribuição de competência legislativa direta ao 

Governo desde o período imperial, a Constituição Brasileira de 1937 pode ser considerada 

marco introdutório dessa delegação de urgência, conforme prescrito em seu art. 180:  

Art. 180. Enquanto não se reunir o Parlamento Nacional, o Presidente da República 
terá o poder de expedir decretos-lei sobre todas as matérias da competência 
legislativa da União. 

Apesar do caráter inicialmente provisório dessa delegação, ao Presidente da República 

era permitido até mesmo superar decisão do Supremo Tribunal Federal por meio do decreto-

lei, conforme estabelecido no parágrafo único do art. 96: 
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Parágrafo único. No caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, a 
juízo do Presidente da República, seja necessária ao bem-estar do povo, à promoção 
ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderá o Presidente da República 
submetê-la novamente ao exame do Parlamento; se este a confirmar por dois terços 
de votos em cada uma das câmaras, ficará sem efeito a decisão do Tribunal.  

Diante disso e tendo em vista que o Parlamento não se reuniu, conforme condição 

estabelecida no art. 180, essa forma de legislar tornou-se permanente e conferiu autoridade 

suprema ao Chefe do Poder Executivo, permitindo o autoritarismo político. Por meio dessa 

competência excepcional, conforme menciona AMARAL JÚNIOR (2004, p. 110), vários 

códigos e leis entraram em vigor, tais como o Código de Processo Civil (Decreto-Lei nº 

1.608, de 18.09.1939 - revogado), o Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 07.12.1940, cuja 

Parte Especial continua em boa parte vigente), a Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 

3.688, de 03.10.1941) e a Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º.05.1943). 

Posteriormente, a Carta Constitucional de 1946 suprimiu essa competência legislativa. 

No entanto, no período da Emenda Constitucional nº 4, de 2 de setembro de 1961, que 

instituiu o regime parlamentar de governo e permaneceu em vigor até 1963, ressurgiu o 

instituto da legislação de urgência. 

O art. 30 do Ato Institucional nº 02, de 1965, com base no modelo italiano, autorizou 

novamente a adoção de decreto-lei pelo Chefe do Executivo para tratar de matéria de 

segurança nacional, ou, no período de recesso do Congresso Nacional, para tratar de qualquer 

matéria. A seguir, a Constituição de 1967, artigos 49, V e 58, consagrou essa forma de 

legislação governamental direta e permitiu a expedição de decretos com força de lei sobre 

segurança nacional, finanças públicas, criação de cargos públicos e fixação de vencimentos. 

Com o Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, o Presidente da República 

ficou autorizado a decretar recesso do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e 

das Câmaras de Vereadores e recebeu competência para, nesse período, legislar sobre 

qualquer matéria, conforme disposição contida no caput do art. 2º e no § 1º. 

Nesse período, conforme lição de FERREIRA FILHO (2002, p. 242-243), o decreto-

lei “...não era editado para dar tempo ao Congresso de adotar normas eventualmente 

necessárias, era uma legiferação do Executivo, posta sob o controle do Legislativo”. Durante 

boa parte do século XX, essa forma de delegação legislativa tornou a separação dos poderes 
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mera aparência e restringiu o papel do Legislativo a mero ratificador das normas expedidas 

pelo Governo. 

No âmbito da atual Carta Magna, a figura do decreto-lei foi substituída pela medida 

provisória, que ampliou a competência legislativa material do Presidente da República, sem 

controle prévio de conteúdo, similar ao modelo adotado pela Constituição Italiana de 1947, 

que prescreve em seu art. 77:  

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

Quanto a essa modificação formal introduzida pela Constituição de 1988, Ferreira 

Filho enfatiza que a substituição do decreto-lei pela medida provisória é a famosa emenda 

pior do que o soneto, isso porque, na prática a medida provisória apresenta o mesmo vício do 

decreto-lei – o reiterado questionamento quanto ao seu uso exagerado pelo Poder Executivo. 

Ressaltamos que a utilização de medida provisória pelo Presidente da República é uma 

exceção derrogatória do postulado da divisão funcional do poder e não tem caráter autônomo, 

pois se subordina à vontade emanada do Congresso Nacional, conforme ensinamento de Kadri 

(2004, p. 152).  

 

1.2 A Medida Provisória na Constituição de 1988 

 

Desde a introdução do instituto da legislação de urgência, existe questionamento 

jurídico quanto a sua legalidade. Com as regras estabelecidas pela Carta de 1988, essa 

discussão tornou-se freqüente, e, após cinco anos de debate sobre a forma originariamente 

estabelecida para essa delegação de competência, o Congresso Nacional, em setembro de 

2001, aprovou a Proposta de Emenda Constitucional nº 472/1997, que resultou na Emenda 

Constitucional nº 32, de 2001, e manteve a competência exclusiva conferida ao Chefe do 

Poder Executivo para, em caso de relevância e urgência, editar ato normativo primário, com 

força, eficácia e valor de lei, conforme previsto no art. 62.  
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Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar 
medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao 
Congresso Nacional.   

Essa norma possui caráter provisório, pois apesar de possuir eficácia desde a sua 

edição, está sujeita ao atendimento de condição resolutiva, qual seja a sua conversão em lei 

pelo Congresso Nacional – exigência que impõe a participação do Poder Legislativo, 

responsável pelo controle da legalidade e da legitimidade da legislação de urgência. 

Apesar de a doutrina sustentar a existência de limites materiais à edição de medida 

provisória desde o texto original da Carta de 1988, somente com a Emenda 32, de 2001, esses 

limites foram expressamente incluídos no texto constitucional, § 1º do art. 62, transcrito a 

seguir: 

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 
I – relativa a: 
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral; 
b) direito penal, processual penal e processual civil; 
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de 
seus membros; 
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e 
suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; 
II – que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer 
outro ativo financeiro; 
III – reservada a lei complementar; 
IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente 
de sanção ou veto do Presidente da República. 

A Emenda Constitucional nº 32, de 2001, ao enumerar as matérias em que é vedado o 

uso desse instrumento normativo, inovou diante dos textos constitucionais anteriores, que ao 

invés de especificarem o que era vedado, discriminavam as matérias em que era permitido o 

uso da legislação de urgência. Segundo alguns autores, essa nova postura reflete o intuito do 

legislador de permitir ao ato normativo alcançar a finalidade precípua de regular situação 

inesperada que clame por atuação urgente.  

De acordo com FIGUEIREDO e LIMONGI (2005, p. 266-267), as alterações 

promovidas pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, mantiveram o aspecto essencial do 

preceito constitucional original, que era o de dotar o Executivo com poder de decreto, 

facultando-lhe modificar o status quo legal do país sem a concordância prévia do legislativo. 

Apesar de o artigo 62 da Carta Maior ser um dos preceitos constitucionais mais criticados, 

grande parte dos cientistas políticos e a comunidade jurídica concordam que a ausência de 

competência para expedição imediata de decreto tornaria o Executivo fraco e incapaz diante 

de situações excepcionais. 
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Entretanto, é necessário ressaltar que essa é uma competência excepcional para ser 

utilizada apenas em situações específicas. Apesar disso, desde a promulgação da Constituição 

de 1988 até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 32, de 2001, o Executivo editou 

6.109 medidas provisórias, uma média de 40 por mês. Conforme FIGUEIREDO e LIMONGI 

(2005, p. 268), “os dados parecem indicar que, progressivamente, o recurso à edição de 

medidas provisórias se banalizou. Em uma palavra, o Executivo teria abusado da prerrogativa 

constitucional, interpretando de maneira bastante flexível o que se deve entender por 

relevância e urgência.” Podemos mencionar, inclusive, o uso desse instituto para compra de 

veículo oficial e para inscrição de nome no livro dos heróis nacionais, matérias em que é 

possível perceber, previamente, inexistência de atendimento dos requisitos de relevância e 

urgência. 

Apesar desse uso indiscriminado da legislação de urgência, é importante ressaltar a 

competência do Congresso Nacional para apreciar esses atos e avaliar tanto a existência da 

“relevância e urgência” da matéria quanto o mérito da norma. Contudo, desde a EC nº 32, de 

2001, até 15 de fevereiro de 2007, somente nove medidas provisórias tiveram admissibilidade 

negada pelo Poder Legislativo. Podemos levantar duas hipóteses: 1ª - o Executivo realmente 

restringe o uso da competência legislativa extraordinária somente aos casos relevantes e 

urgentes; ou, 2ª - o Congresso Nacional abdica de competência constitucional no que se refere 

à apreciação do atendimento dos pressupostos constitucionais e restringe o debate apenas aos 

outros aspectos da norma. 

Sob a perspectiva de FIGUEIREDO e LIMONGI (2005, p. 275), em alguns casos, “o 

custo de rejeitar o decreto presidencial é muito alto e poderia levar a que parlamentares 

aprovassem uma medida provisória que não aprovariam se a medida fosse apreciada no rito 

ordinário. O governo poderia, então, recorrer a uma política de fatos consumados, editando 

MPs que colocariam o Congresso contra a parede, forçando-o a aprovar a agenda do 

Executivo.” 

Nesse sentido, cabe questionamento quanto à usurpação de Poderes, em que a 

tripartição estaria sendo rompida pelo excesso de poder do Executivo e pela omissão do 

Legislativo, que apenas aprova as normas editadas. Essa usurpação de competência está 

relacionada apenas ao uso exagerado desse ato legislativo governamental, que não pode se 

transformar em veículo ordinário de produção legislativa.  
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Para NIEBUHR (2001, p. 11), “um Estado em que a ordem jurídica fica ao alvedrio de 

uma única pessoa, sem que haja realmente controle, não pode ser qualificado como 

democrático. Na realidade, essa situação implica a própria negação do Estado Constitucional 

de Direito, que quer significar, em seu sentido mais largo, sistema de limites aos poderes 

políticos decorrentes do exercício das funções públicas”.  

É mister que exista um sistema de garantias, em cujo exercício os poderes políticos 

sejam realmente limitados. Essa exigência decorre do fato de que o excesso de competência 

legislativa presidencial – pautada apenas por oportunidade e conveniência – respaldada pela 

conivência do Congresso Nacional, que não impõe limites nem controles efetivos, permite 

violação inclusive de direitos fundamentais e resulta em uma completa ausência de 

legitimidade política.  

Conforme ressalta NIEBUHR (2001, p.13):  

para levar a termo hermenêutica apropriada ao constitucionalismo, à democracia e à 
divisão de poderes, a medida provisória deveria ser tratada como exceção, destinada 
à situação visivelmente anômala, cuja relevância e urgência reclamasse atuação 
imediata, sob pena de gravame de monta a incidir sobre a Sociedade. Em oposição, 
do jeito que vem sendo tratada, a medida provisória tornou-se a regra, subterfúgio 
para o autoritarismo do Presidente da República e para a violação de direitos 
fundamentais.   

Ademais, de acordo com REZENDE e CUNHA, (2003, p. 77) “no âmbito das medidas 

provisórias, as decisões são menos transparentes do que as resultantes de votações no 

Congresso Nacional. Por produzirem conseqüências muitas vezes irrevogáveis, as medidas 

provisórias, algumas vezes, colocam os legisladores diante de fatos consumados”.  

Nesse sentido, podemos ressaltar que para a aprovação de leis é necessária a sujeição 

da norma a um procedimento legislativo específico, submetida aos princípios do processo 

legislativo – publicidade, oralidade, separação da discussão e da votação, unidade ou 

independência da legislatura, exame prévio do projeto por comissões parlamentares para 

apreciação das leis – que buscam assegurar o cumprimento de regras que conferem 

legitimidade ao processo e resguardam a democracia e a efetiva participação dos 

parlamentares, na qualidade de representantes da sociedade. 

Nessa linha de argumentação, VIEIRA (2002, p. 219) ressalta que o processo de 

discussão e aprovação de leis contempla filtros (exame por comissões, aprovação em mais de 

uma casa legislativa, possibilidade de veto) que permitem a repulsa ou a correção de 

imperfeições, depurando o futuro ato normativo e, com isso, minimizando o risco de vícios 
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por contrariedade à Constituição. Ressaltamos que essas medidas de preventivas não atuam na 

produção legislativa de urgência, aumentando o risco potencial de inconstitucionalidade. 

Apesar das limitações introduzidas pela EC nº 32, de 2001, o Poder Executivo desfruta 

de ampla competência para editar ato normativo primário, visto que, conforme discutiremos 

ao longo deste trabalho, o Congresso Nacional tem abdicado da competência originária de 

verificação do atendimento dos pressupostos constitucionais de urgência e relevância.  

Ademais, no que tange ao aspecto político, podemos ressaltar que a medida provisória 

reveste-se da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, que no exercício de sua 

competência política decide sobre a oportunidade e a conveniência de editá-la. Dessa forma, 

mencionamos ensinamento de TAMER (2005, p. 47):  

O traço característico dos atos políticos é o de serem editados em execução direta da 
Constituição (infraconstitucional), enquanto que os atos administrativos o são em 
nível de lei ordinária (infralegal). Apresentam ampla margem de discricionariedade, 
conferida diretamente pela Constituição, enquanto que os atos administrativos 
possuem uma discricionariedade vinculada ao princípio da legalidade. Sua edição, 
contudo, não é prerrogativa do Executivo, uma vez que as demais funções do Estado 
também exercem atividade política, a exemplo do Poder Judiciário. Ao Judiciário, 
aliás, reserva-se a prerrogativa eminente de proceder à revisão judicial das leis e dos 
atos normativos, diante da Constituição, anulando-os quando com esta incompatível. 

Alguns doutrinadores, entretanto, consideram que o ato político é função exclusiva do 

Presidente da República. OLIVEIRA (1992, p. 157), por exemplo, enquadra como atos 

políticos aqueles em que o Chefe do Executivo mantém relações com o Congresso, com 

Estados estrangeiros e decreta providências de ordem urgente, no plano interno. Ademais, este 

autor qualifica como ato político aquele em que o Presidente da República inicia 

relacionamento com o Poder Legislativo. Dessa forma, podemos enquadrar a medida 

provisória como ato político, especialmente quando o Chefe do Executivo utiliza essa 

atribuição para solucionar questões emergenciais. 
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Capítulo 2 
 

O ORÇAMENTO PÚBLICO E O PAPEL DO CONGRESSO NACIONAL  
 

Tendo em vista que o presente estudo visa analisar o instituto da medida provisória e o 

seu uso para versar sobre crédito extraordinário, faz-se necessária breve introdução sobre o 

orçamento público federal.  

O orçamento surgiu para atender a necessidade de se criar um instrumento 

disciplinador das finanças públicas, cuja principal função era a de possibilitar aos órgãos de 

representação um controle político sobre os Executivos. A serviço do Estado Liberal, o 

orçamento surgiu como instrumento destinado a alcançar o equilíbrio financeiro e mostrar a 

expansão dos gastos governamentais. 

Conforme ensina GIACOMONI (2005, prefácio), “o orçamento é um dos mais antigos 

e tradicionais instrumentos utilizados na gestão dos negócios públicos. Foi concebido 

inicialmente como um mecanismo eficaz de controle político dos órgãos de representação 

sobre os Executivos, e sofreu, ao longo do tempo, mudanças no plano conceitual e técnico 

para acompanhar a própria evolução das funções do Estado.” Ele é o instrumento utilizado 

para detalhar programa de trabalho do governo e ligar funções decisórias: executivas, de 

gestão financeira e de controle. 

 

2.1 A relevância dos princípios orçamentários para a efetividade do controle exercido 
pelo Poder Legislativo 

 

O Parlamento surgiu com a função inicial de limitar e controlar o poder do Rei. Essa 

função originária de controle político garante ao Parlamento a efetiva participação na 

condução política do governo. Conforme mencionou COTA (2000, p. 885-886), é possível 

que o fortalecimento da função de controle político seja uma reação à crescente importância 

dos atos de governo, aí incluídos os de natureza legislativa da adoção de mecanismos de 

limitação e de controle político do poder real.  

MONTESQUIEU (1995, p. 121), ao reconhecer a função legislativa do Parlamento, 

destaca essa tarefa de controle “o corpo representante também não deve ser escolhido para 
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tomar qualquer resolução ativa, coisa que não executaria bem, mas, sim, para fazer leis ou 

para ver se as que fez são bem executadas, coisa que pode realizar muito bem, e que ninguém 

pode fazer melhor do que ele.” 

Nesse sentido, com o intuito de viabilizar o controle dos gastos públicos, a 

Constituição Federal e a doutrina estabelecem alguns princípios orçamentários.  

Dentre eles, podemos destacar o da unidade orçamentária, que estabelece a reunião, 

em um único total, de todas as receitas e despesas do Estado. Esse princípio, aliado ao da 

unidade de caixa, que preconiza o manuseio de todos os recursos públicos por meio de uma 

conta única, viabiliza o controle parlamentar, pois permite ao agente fiscalizador a 

visualização de todas as entradas e saídas orçamentárias e financeiras de cada ano em 

conjunto. Em atendimento a essa regra, a Lei Orçamentária Anual deve conter todas as 

receitas e despesas da União previstas para todo o exercício. 

O princípio da totalidade prevê a coexistência de múltiplos orçamentos consolidados 

para permitir ao governo uma visão geral do conjunto das finanças públicas. Assim, cada 

órgão do governo federal elabora seu orçamento e encaminha para o Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, responsável pela consolidação dessa previsão em um 

único total, que integrará o projeto de lei orçamentária a ser encaminhado ao Congresso 

Nacional. 

Nesse contexto, segundo Sebastião Sant’anna e Silva (1962, p. 14 apud 

GIACOMONI, 2005, p. 68), o princípio da universalidade, considerado indispensável para o 

controle parlamentar das finanças públicas, possibilita ao Legislativo: “a) conhecer a priori 

todas as receitas e despesas do governo e dar prévia autorização para a respectiva arrecadação 

e realização; b) impedir ao Executivo a realização de qualquer operação de receita e despesa 

sem prévia autorização parlamentar; c) conhecer o exato volume global das despesas 

projetadas pelo governo, a fim de autorizar a cobrança dos tributos estritamente necessários 

para atendê-las.”   

Segundo REZENDE E CUNHA (2003, p. 153): 

É importante para o aperfeiçoamento do orçamento que a sociedade possa 
compreender as intenções e ações do governo. Isso significa que o orçamento deve, 
além de ser abrangente, ser transparente. Nele devem estar explicitadas, de modo 
claro e inteligível, as prioridades com relação à aplicação dos recursos extraídos 
compulsoriamente dos contribuintes. O conhecimento dessas prioridades torna 
possível o controle social sobre as ações dos governantes. Quando o orçamento é 



 

 

21 
 

hermético e sua leitura não é acessível ao cidadão comum, sua utilização como 
instrumento de controle da sociedade sobre o Estado torna-se inviável, e sua 
contribuição para o aperfeiçoamento da democracia é inexistente. 

Retomando à função de controle, ressaltamos que durante a apreciação parlamentar do 

projeto de lei orçamentária e da conversão em lei de medida provisória, a atividade legislativa 

adquire caráter de controle político do Poder Executivo.  

Buscando embasamento doutrinário em AMARAL JÚNIOR (2005, p. 8), podemos 

afirmar que a cada ano o Congresso realiza a apreciação legislativa do projeto de lei 

orçamentária, bem como dos projetos de lei que a modificam, aí incluídas as medidas 

provisórias sobre crédito extraordinário. Esses são momentos importantes da função de 

controle político, pois está submetida à vigilância parlamentar a realidade global do programa 

anual do Governo, bem como suas alterações ordinárias e urgentes e surge espaço para o 

debate sobre as finalidades da ação do Executivo. 

 

2.2 Breve histórico do orçamento nas constituições brasileiras 

 

O orçamento público sempre esteve presente na história constitucional brasileira. 

Nesse contexto, a Constituição Imperial de 1824 surgiu como precursora da exigência de 

elaboração dos orçamentos formais das instituições governamentais. O art. 172 dessa Carta 

Política estabelecia que o Ministro da Fazenda deveria prestar contas das receitas e das 

despesas do exercício passado e apresentar previsão das receitas e despesas públicas do ano 

seguinte. 

Art. 172. O Ministro de Estado da Fazenda, havendo recebido dos outros Ministros 
os orçamentos relativos às despezas das suas Repartições, apresentará na Camara 
dos Deputados annualmente, logo que esta estiver reunida, um Balanço geral da 
receita e despeza do Thesouro Nacional do anno antecedente, e igualmente o 
orçamento geral de todas as despezas publicas do anno futuro, e da importancia de 
todas as contribuições, e rendas publicas. 

Analisando o artigo acima, percebemos que desde a Constituição de 1824, competia ao 

Executivo a elaboração da proposta orçamentária e à Assembléia Geral - Câmara dos 

Deputados e Senado - a aprovação da lei orçamentária. A fiscalização da execução 

orçamentária e a apreciação das propostas do Poder Executivo eram competência originária 

da Câmara dos Deputados, conforme art. 37:  
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Art. 37. Também principiarão na Câmara dos Deputados: 
I -  O exame da administração passada, e reforma dos abusos nella introduzidos. 
II- A discussão das propostas feitas pelo Poder Executivo. 

Posteriormente, a Constituição de 1891 estabeleceu como função privativa do 

Congresso Nacional a elaboração do orçamento - a Câmara ficou responsável pela iniciativa - 

e pela tomada de contas do Executivo e instituiu um Tribunal de Contas para auxiliar o 

Congresso nesse controle.  

Art. 34. Compete privativamente ao Congresso Nacional : 
1º Orçar a receita, fixar a despeza federal annualmente e tomar as contas da receita e 
despeza de cada exercicio financeiro 
 
Art. 89. É instituido um Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita e 
despeza e verificar a sua legalidade, antes de serem prestadas ao Congresso. 

Com a Carta de 1934, a competência para elaboração da proposta orçamentária recaiu 

sobre o Presidente da República. O Legislativo ficou responsável apenas pela apreciação do 

orçamento e pelo julgamento das contas do Presidente da República. 

Art 39. Compete privativamente ao Poder Legislativo, com a sancção do Presidente 
da Republica:  
2) votar annualmente o orçamento da receita e da despesa, e no inicio de cada 
legislatura, a lei de fixação das forças armadas da União, a qual nesse periodo, 
sómente poderá ser modificada por iniciativa do Presidente da Republica; 
 
Art 40. É da competencia exclusiva do Poder Legislativo:  
c) julgar as contas do Presidente da Republica; 
 
Art 60. Além das attribuições que a lei ordinaria fixar, competirá aos Ministros:  
e) preparar as propostas dos orçamentos respectivos.  
Paragrapho unico. Ao Ministro da Fazenda compete mais:  
1º organizar a proposta geral do orçamento da Receita e da Despesa, com os 
elementos de que dispuzer e os fornecidos pelos outros Ministerios. 

A Constituição de 1937 inovou ao dedicar capítulo específico – artigos 67 a 72 – para 

tratar da elaboração orçamentária e ao criar um Departamento Administrativo responsável por 

organizar a proposta orçamentária anual a ser enviada à Câmara dos Deputados e fiscalizar a 

execução dos recursos públicos.    

A Carta de 1946 incluiu seção específica para tratar do orçamento público e 

acrescentou regras específicas sobre essa matéria. Ademais, estabeleceu a iniciativa da lei 

orçamentária ao Presidente da República e delegou ao Congresso Nacional a competência 

para votar o orçamento e para fiscalizar a execução orçamentária, conforme artigos abaixo 

transcritos: 
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Art. 22.   A administração financeira, especialmente a execução do orçamento, será 
fiscalizada na União pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas, 
e nos Estados e Municípios pela forma que for estabelecida nas Constituições 
estaduais.  
Art. 65.  Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da 
República:  
I - votar o orçamento;  
Art. 87.  Compete privativamente ao Presidente da República:  
XVI - enviar à Câmara dos Deputados, dentro dos primeiros dois meses da sessão 
legislativa, a proposta de orçamento. 

Coadunando com as regras estabelecidas pela Carta anterior, a Constituição de 1967 

manteve seção específica para tratar do orçamento público e acrescentou regras para melhor 

discriminar as receitas e as despesas públicas. Essa Lei Maior manteve a capacidade 

iniciadora do Presidente da República e a apreciação posterior do Congresso Nacional, com 

auxílio do Tribunal de Contas.  

Ao tratar de matéria orçamentária, a Constituição Federal em vigor atribuiu ao 

Executivo o poder exclusivo de iniciar (art. 84, inciso XXIII) e ao Legislativo a competência 

para discutir e aprovar (art. 48, inciso II) as três leis que atualmente compõem esse sistema – 

o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Assim, o 

constituinte originário buscou equilibrar a divisão de atribuições entre os poderes para 

viabilizar um controle efetivo da aplicação dos recursos públicos, que devem ser destinados 

ao atendimento das demandas da sociedade.  

Ressaltamos que a Carta atual destinou o Título VI para tratar sobre “Tributação e 

Orçamento”, sendo que a Seção II regulamenta toda matéria orçamentária. Dessa forma, 

percebemos que ao longo da história constitucional brasileira houve incremento gradativo de 

dispositivos destinados à melhor regulamentação da matéria orçamentária com a preocupação 

de equilibrar funções e possibilitar maior eficiência na gestão dos recursos públicos. 
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Capítulo 3 
 

MEDIDA PROVISÓRIA VERSANDO SOBRE CRÉDITO 
EXTRAORDINÁRIO  

 
Após contextualizar o orçamento público, vamos restringir nossa análise às medidas 

provisórias que versam sobre crédito extraordinário. A apreciação da legislação de urgência 

tratada no art. 62 da Constituição Federal é disciplinada de forma específica pela Resolução nº 

1, de 2002-CN, e subsidiariamente, pela Resolução nº 1, aprovada pelo Congresso Nacional 

em 22 de dezembro de 2006. 

Em consonância com o procedimento legislativo ordinário, a regra geral não autoriza a 

adoção de medida provisória para tratar sobre matéria orçamentária, conforme art. 62, § 1º, 

inciso I, letra “d”. Entretanto, excepcionalmente, esse é o instrumento legal adequado para a 

abertura de crédito extraordinário, conforme ressalva expressa no § 3º do art. 167 da Carta 

Maior, devido ao caráter emergencial e urgente que permeia essa espécie de crédito adicional, 

conforme descrito abaixo: 

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

O crédito extraordinário é uma das espécies de crédito adicional e constitui 

instrumento de ajuste do orçamento anual às reais necessidades dos órgãos públicos, pois 

autoriza a realização de despesas inicialmente não computadas ou insuficientemente dotadas, 

em caso de relevância, urgência e imprevisibilidade. É uma figura presente em nosso 

ordenamento jurídico desde os atos imperiais e está tratada constitucionalmente desde 1934. 

A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, “estatui normas gerais de direito financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios 

e do Distrito Federal”, e foi recepcionada pela Carta atual como a Lei Complementar prevista 

no § 9º do art. 165, estabelecendo no artigo 41:  

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 
I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária; 
II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária 
específica; 
III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de 
guerra, comoção intestina ou calamidade pública.  
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Apesar da similaridade com o texto constitucional no que se refere às hipóteses em 

que é permitido o uso do crédito extraordinário, conforme previsão constante do inciso III 

acima transcrito, a Lei nº 4.320, de 1964, adota o decreto do Poder Executivo como forma 

legal apropriada para abertura desse tipo crédito, art. 44 citado a seguir: 

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

Em harmonia com a forma legal anteriormente estabelecida, autores como Sanches 

(2000) e Perezino (1999) qualificaram como inadequado o uso da medida provisória para 

abertura de crédito extraordinário, pois esse ato possui a finalidade de liberar imediatamente o 

orçamento para atender despesa imprevista e urgente, tornando inócua a deliberação 

congressual, visto que essa apreciação demanda tempo e pode finalizar somente após o 

dispêndio do recurso. Ademais, diversos são os questionamentos quanto ao uso abusivo dessa 

forma de liberação orçamentária pelo Executivo, sem observância dos pressupostos 

constitucionais e com usurpação de competência do Legislativo.  

Conforme ensinamento de VIANA (1950) “é da essência do governo, do poder que 

administra, em determinada emergência, calamidade ou necessidade de ordem pública, dispor 

de recursos para agir imediatamente em salvação da coletividade. Esteja ou não em 

funcionamento o Legislativo, não precisa o Executivo pedir-lhe autorização para assim 

proceder. Mas, é da essência do regime democrático, dar o Executivo contas ao Legislativo. 

Após a abertura do crédito extraordinário, o Executivo fará as devidas comunicações ao 

Legislativo, a fim de justificar e de comprovar as despesas que, em caráter extraordinário, 

houver realizado.” 

Nesse sentido, alguns autores defendem o restabelecimento da forma original do 

crédito extraordinário, com a participação do Poder Legislativo apenas no posterior exame da 

matéria, confirmando ou não a existência da necessidade excepcional que justificou o ato, não 

admitidas modificações no texto original. Assim, o Presidente da República seria o agente 

responsável por verificar o atendimento dos pressupostos constitucionais e autorizar a 

execução da ação governamental, cabendo ao Congresso Nacional fiscalizar o exercício dessa 

atribuição. Caracterizado, estaria, assim, um ato administrativo emanado pelo Executivo, sem 

necessidade de ato normativo, conforme determinação constitucional. 
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No entanto, a Carta Magna determinou expressamente a forma medida provisória para 

o trato dessa matéria. Assim, para retomar a forma anteriormente prevista, abertura por meio 

de decreto do Poder Executivo, seria necessária a aprovação de uma emenda à constituição.  

 

3.1 Conseqüências advindas com a abertura de crédito extraordinário  

 

Neste capítulo, vamos detalhar nossa análise sobre as medidas provisórias que versam 

sobre crédito orçamentário, norma atípica e de exceção tanto na forma – medida provisória – 

quanto no conteúdo – liberação extraordinária de recursos. 

Conforme mencionado anteriormente, a atual Carta Magna inovou ao eleger esse 

instrumento normativo para autorizar a abertura de crédito extraordinário, espécie de crédito 

adicional destinada a autorizar acréscimo de despesa não prevista na Lei Orçamentária Anual. 

Caso essa demanda excepcional por recursos atenda aos requisitos da imprevisibilidade, da 

urgência e da relevância, o Poder Executivo é competente para, diretamente, editar ato 

normativo primário autorizando a imediata execução orçamentária, previsão constante do § 

3º, do art. 167 da Constituição Federal. 

O Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002, estabelece normas e diretrizes para a 

elaboração, a redação, a alteração, a consolidação e o encaminhamento ao Presidente da 

República de projetos de atos normativos de competência dos órgãos do Poder Executivo 

Federal e inclui no art. 40, inciso I, letra “d”, em consonância com a Constituição Federal, 

autorização para abertura de crédito extraordinário por meio de medida provisória. 

Ao tratar da adoção da legislação de urgência, o Decreto 4.176, de 2002, Anexos I e II, 

determina a análise específica de cada caso e busca verificar a plausibilidade das justificativas 

apresentadas para adoção da medida provisória, incluindo explicação sobre a necessidade e a 

urgência de cada hipótese em que se almeja o uso da legislação de urgência.  

A idéia da legislação de urgência, conforme já mencionamos, sempre trouxe 

questionamento quanto a sua legalidade e a sua legitimidade. Ao unir essa figura polêmica ao 

tipo crédito extraordinário – também caracterizado como instrumento excepcional – a prática 

brasileira apresenta casos questionáveis quanto às conseqüências jurídicas advindas do uso 

desse instrumento legal. 
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NIEBUHR (2001, p. 107) afirma que “não há nada mais instável do que a natureza da 

medida provisória”. É diante dessa instabilidade que levantamos situações jurídicas que 

podem surgir a partir da edição dessa espécie de crédito adicional.   

Ressaltamos, inicialmente, que o crédito extraordinário busca amparar financeiramente 

situação excepcionalíssima justificada pela ocorrência de fato imprevisível, ou seja, aqueles 

que estão acima ou além da capacidade humana de previsão. Nesses casos, a 

imprevisibilidade requer ação urgente do Poder Público e cada fato deve receber tratamento 

diferenciado, com a inclusão de dotação específica na lei orçamentária anual. 

A partir da atuação do Poder Legislativo na apreciação de medida provisória que verse 

sobre crédito extraordinário podem surgir diferentes situações jurídicas, ocorrendo dúvidas 

quanto à legalidade das despesas realizadas pelo Executivo desde a edição do ato até a 

conclusão do trâmite congressual, isto é, até a aprovação, a rejeição, a perda de eficácia por 

decurso de prazo, o arquivamento, ou a aprovação de projeto de lei de conversão. 

Quanto à regulamentação dessa matéria, citamos a Resolução nº 1, de 2002-CN, que 

dispõe sobre a apreciação legislativa das medidas provisórias e estabelece, no tocante aos 

créditos extraordinários, que o exame e a elaboração do parecer serão de competência da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO, conforme expresso 

no § 6º, do art. 2º, abaixo transcrito:  

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

Nesse mesmo sentido, a Resolução nº 1, de 2006-CN, ao tratar sobre os créditos 

extraordinários abertos por medida provisória, determina: 

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

praticamente as mesmas das medidas provisórias que tratam de outras matérias. Salientamos, 

inclusive, que é questionável a constitucionalidade da inovação trazida pelo art. 111 da 

Resolução nº 1, de 2006-CN, pois ao Congresso Nacional é atribuída competência 

constitucional de emendar todas as proposições apresentadas. A restrição disposta no citado 

artigo é uma interferência questionável nas competências constitucionais dos parlamentares. 

Cabe ressaltar que o § 3º do art. 62 da Constituição determina que as medidas 

provisórias perderão a eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 

sessenta dias, prorrogável uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional 

disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. 

A respeito dos pressupostos constitucionais, o § 5º do art. 62 da Constituição Federal 

dispõe:  

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

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

Art. 8º O Plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional decidirá, em 
apreciação preliminar, o atendimento ou não dos pressupostos constitucionais de 
relevância e urgência de Medida Provisória ou de sua inadequação financeira ou 
orçamentária, antes do exame de mérito, sem a necessidade de interposição de 
recurso, para, ato contínuo, se for o caso, deliberar sobre o mérito. 

Além disso, o parágrafo único desse mesmo artigo evidencia o caráter terminativo dos 

aspectos constitucionais e de adequação financeira e orçamentária:  

Parágrafo único. Se o Plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal 
decidir no sentido do não atendimento dos pressupostos constitucionais ou da 
inadequação financeira ou orçamentária da Medida Provisória, esta será arquivada. 

Pela análise dos dispositivos citados, percebe-se que a apreciação deve começar pela 

verificação do atendimento dos pressupostos constitucionais e pela adequação financeira e 

orçamentária de cada subtítulo orçamentário contemplado pela MP, antes de iniciar a 

apreciação do mérito. 

Esses são os procedimentos legislativos estabelecidos para a apreciação dessa matéria. 

Agora vamos analisar as possíveis situações decorrentes da edição e do envio de um crédito 

extraordinário para o Congresso Nacional.  
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 - Situação Hipotética 1: a medida provisória é aprovada na forma editada pelo 

Poder Executivo 

 

Na prática, essa é a situação mais comum. Das 90 (noventa) medidas provisórias de 

crédito extraordinário editadas desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 32, de 

2001, apenas 2 (duas) foram arquivadas. Algumas dessas medidas foram objeto de projeto de 

lei de conversão, mas as emendas aprovadas visavam apenas a correção de erros – emendas 

de redação. 

Essa situação está totalmente resolvida doutrinariamente, pois não gera dúvida sobre a 

finalização e a validade jurídica das despesas realizadas pelo Executivo desde a edição da 

medida provisória. Conforme estabelecido no art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN:  

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

Assim, todos os procedimentos adotados pelos administradores públicos após a 

publicação do crédito estão confirmados com a aprovação da medida provisória. A publicação 

dessa lei retira a precariedade do ato inicial e ratifica a legalidade da execução orçamentária e 

financeira realizada antes de terminar a apreciação da norma original, pois a legislação de 

urgência, como já exaustivamente mencionado, entra em vigor desde a sua edição. 

 

- Situação Hipotética 2: a medida provisória é rejeitada parcial ou totalmente 

 

Essa rejeição pode ocorrer quando a medida provisória tem parte de sua programação 

suprimida, sem introdução de nova programação orçamentária (com diminuição do valor total 

do crédito). 

Nesta hipótese há apresentação, aprovação e sanção de projeto de lei de conversão, 

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

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

Nos casos de aprovação do projeto de lei de conversão - PLV, a medida provisória é 

considerada prejudicada. O PLV pode decorrer de supressão de apenas alguma parte da 

programação original, sem introdução de nova programação orçamentária - com diminuição 

do valor total do crédito – que pode ser conseqüência de não atendimento, na avaliação do 

Congresso Nacional, dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, ou de ter sido 

constatada inadequação financeira ou orçamentária. 

No caso de não atendimento dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, 

inexiste respaldo constitucional para qualquer despesa divergente da programação aprovada 

que tiver sido realizada pelo Executivo desde a edição da MP até a conclusão da tramitação 

no Congresso. Isso porque não ficaram configuradas a urgência, a relevância e a 

imprevisibilidade necessárias para a legislação de urgência. Conseqüentemente, essa matéria 

somente poderia ter sido tratada por projeto de lei e não estaria caracterizada autorização 

excepcional para a imediata execução dos recursos públicos. 

No que diz respeito à adequação financeira ou orçamentária, interpretação similar 

pode ser realizada, pois ao desrespeitar a imposição constitucional de compatibilidade com as 

normas orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a lei do plano plurianual e a lei de 

diretrizes orçamentárias, a despesa é considerada inconstitucional.  

Neste caso, e em consonância com o Estudo Técnico nº 16/2003, elaborado pela 

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, consideramos 

que nem mesmo o decreto legislativo estabelecido no § 3º do art. 62 poderia homologar a 

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

pois, ainda que o Executivo adotasse a forma do projeto de lei, essa demanda seria 

considerada inadequada e não seria autorizada pelo Parlamento.  

No entanto, é importante esclarecer que após a liquidação do empenho – etapa da 

execução de recursos públicos na qual ocorre o cumprimento da cláusula acordada entre o 

poder público e o particular, como a entrega do bem, por exemplo - surge o direito legal do 

credor de receber o pagamento estabelecido. Entretanto, para os contratos ou convênios ainda 

pendentes de cumprimento de etapas, o Poder Executivo deve promover a imediata rescisão 
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contratual, e apenas ressarcir eventual direito adquirido pelo credor, cabendo ao decreto 

legislativo disciplinar as relações jurídicas pendentes. 

Por outro lado, pode ocorrer de a programação suprimida da proposta original 

encaminhada pelo Poder Executivo atender, na avaliação do Congresso Nacional, os 

pressupostos constitucionais de admissibilidade e de adequação financeira e orçamentária, 

mas ter sido rejeitada no mérito.  

Nesta hipótese, as despesas incluídas na programação original, ainda que divergentes 

da programação posteriormente aprovada, quando são realizadas pelo Executivo a partir da 

edição da medida provisória até a sanção do projeto de lei de conversão, estão amparadas 

juridicamente, visto que essa é a essência do crédito extraordinário – diante de situação 

urgência e relevante, autorizar a imediata execução dos recursos públicos.  

Quando já ocorreu o empenho do recurso, o decreto legislativo pode homologar a 

execução total dessas despesas ou determinar o cancelamento do empenho e regulamentar os 

gastos posteriores destinados ao ressarcimento dos danos causados ao particular pelo 

rompimento do contrato.  

Cabe salientar o § 12 do art. 62 da Constituição Federal, acrescido pela EC nº 32, de 

2001:  

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida 
provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou 
vetado o projeto. 

No caso de silêncio do Congresso quanto à edição do decreto legislativo previsto no § 

11 do art. 62 da Carta Magna, adota-se a figura da homologação tácita das despesas já 

liquidadas. Entretanto, para as despesas ainda não liquidadas, ausentes da programação 

aprovada, o Poder Executivo deve promover o seu cancelamento e também reservar montante 

suficiente para o ressarcimento relativo aos direitos já adquiridos pelos credores frente à 

Administração. 

Neste caso, entendemos apropriada a sugestão constante do Estudo Técnico nº 

16/2003 (p. 19), favorável à inclusão no projeto de lei de conversão de dispositivo para 

autorizar a utilização de recurso para corrigir o desequilíbrio financeiro surgido com a 

rescisão contratual. 
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- Situação Hipotética 3: a Medida Provisória é rejeitada 

 

Neste caso, em consonância com a hipótese de rejeição de parte da dotação proposta, 

mencionado na situação hipotética 2, compete à Comissão Mista apresentar decreto 

legislativo disciplinando as relações jurídicas decorrentes da vigência da autorização para 

execução da programação orçamentária, conforme item II do § 4º do art. 5º, juntamente com o 

caput do art. 11, ambos da Resolução nº 1, de 2002-CN. Ademais, são utilizáveis as mesmas 

regras se ocorrer ausência de manifestação do parlamento. 

Como exemplo dessa hipótese, podemos citar a Medida Provisória nº 245, de 07 de 

abril de 2005, que abriu, em favor da Presidência da República, dos Ministérios dos 

Transportes, da Cultura e do Planejamento, Orçamento e Gestão e de Encargos Financeiros da 

União, crédito extraordinário no valor global de R$ 393.323.000,00. Essa norma foi rejeitada 

pela Câmara dos Deputados na sessão realizada no dia 21 de junho de 2005. A Exposição de 

Motivos nº 14/2005-MP, apesar de justificar a urgência e a relevância dessa matéria, não 

motivou a imprevisibilidade necessária para adoção da figura do crédito extraordinário.  

No dia 21.06.2005, essa matéria retornou à Comissão Mista do Congresso Nacional 

para elaboração do projeto de decreto legislativo disciplinando as relações jurídicas 

decorrentes da vigência dessa Medida Provisória, nos termos do art. 11 da Resolução nº 1, de 

2002-CN. Entretanto, tendo em vista que esse ato jurídico não foi elaborado, os efeitos 

produzidos enquanto vigorou a MP nº 245/2005 ficaram convalidados pela própria norma 

originária.  

Neste caso, por tratar-se de execução de recursos, a imediata vigência do crédito libera 

a execução do recurso e a posterior rejeição da norma pelo Congresso não produz efeitos, pois 

o prazo em que a Medida Provisória vigorou pode ser suficiente para a consecução de todo o 

efeito pretendido, tornando inócua a decisão do parlamento.  
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- Situação Hipotética 4: a medida provisória é arquivada 

 

Na hipótese de o Plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal decidir 

pelo não atendimento dos pressupostos constitucionais ou pela inadequação financeira ou 

orçamentária de toda a programação orçamentária constante da medida provisória, conforme 

previsto no art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN, essa norma deve ser arquivada. 

De acordo com entendimento já mencionado, caso não esteja configurada situação de 

urgência, relevância e imprevisibilidade, não está autorizado o uso da figura do crédito 

extraordinário. 

Salientamos que a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização é 

competente para propor a realização de audiência pública com os responsáveis pelas áreas 

contempladas pelo crédito extraordinário, com o intuito de avaliar a responsabilidade do 

administrador no cumprimento dos preceitos constitucionais, especialmente no cuidado com a 

verificação da existência dos pressupostos necessários à prévia edição de medida provisória, 

pois pode ter ocorrido execução orçamentária durante o período de vigência da norma. 

 

- Situação Hipotética 5: perda de eficácia da medida provisória por decurso de 

prazo 

 

Conforme especificado no § 3º do art. 62 da Constituição Federal, no caso de a medida 

provisória não ser convertida em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável por igual período, 

perderá sua eficácia desde a edição, situação caracterizada pela ausência de decisão 

congressual quanto ao mérito, à admissibilidade e à adequação financeira e orçamentária. 

Essa hipótese enquadra-se na existência de respaldo jurídico para conferir legalidade 

às despesas realizadas pelo Poder Executivo até o momento da perda de eficácia do ato 

normativo original. Cabe, também, à Comissão Mista a propositura de decreto legislativo 

regulamentando as situações jurídicas advindas com a abertura do crédito extraordinário. 

Podemos citar a Medida Provisória nº 196, de 2 de julho de 2004, que perdeu sua 

vigência por decurso de prazo, com edição apenas de Ato Declaratório do Congresso 
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Nacional encerrando essa vigência, conforme parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 

2002-CN. Acrescentando argumento à tese de que o Executivo tem abusado da prerrogativa 

de usar a legislação de urgência, podemos mencionar que, nesse caso, apesar de a 

Constituição Federal restringir expressamente o uso do crédito extraordinário para gastos 

imprevistos, nem mesmo a Exposição de Motivos n° 170/MP encaminhada pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão ao Presidente da República mencionava o atendimento 

dessa condição. 

 

- Situação Hipotética 6: a medida provisória tem parte de sua programação 

substituída, com a aprovação de emendas parlamentares que introduzem nova 

programação (com manutenção do valor total do crédito) 

 

Conforme mencionado anteriormente, o art. 111 da Resolução nº 1, de 2006, 

estabeleceu que aos créditos extraordinários somente serão admitidas emendas que tenham 

como finalidade modificar o texto da medida provisória ou suprimir dotação, total ou 

parcialmente.  

Apesar da dúvida quanto à constitucionalidade desse dispositivo, destaca-se que essa 

limitação é uma inovação trazida ao procedimento legislativo de apreciação das medidas 

provisórias versando sobre crédito extraordinário e visa impedir a ocorrência dessa situação 

hipotética, justamente por ser uma modificação inexeqüível.  

Entretanto, por se tratar de crédito adicional, cabe lembrar que a medida provisória 

versando sobre crédito extraordinário deve sujeitar-se às regras gerais estabelecidas para os 

créditos adicionais. Dessa forma, eventual emenda à despesa não pode resultar em aumento 

do valor total do crédito, conforme determinação expressa no inciso I do art. 63 da 

Constituição Federal.  

Por outro lado, ainda é possível a aprovação de emenda destinada a reduzir a despesa 

prevista, com o cancelamento de parte ou de toda a programação original. Esse tipo de 

emenda produz os mesmos efeitos gerados pela não aprovação de medida provisória, 

anteriormente analisados.  
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Na hipótese de modificação do ato originário, com o cancelamento de suplementação 

inicialmente prevista, caso o Congresso aprove essa inclusão pode surgir questão de difícil 

solução jurídica. Isso, porque o Executivo já poderia, ao tempo da sanção do projeto de lei de 

conversão, ter executado a programação rejeitada pelo Legislativo.  

Dessa forma, mesmo existindo a previsão constitucional de elaboração de decreto 

legislativo disciplinando as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante a 

vigência da medida provisória, poderiam surgir entraves na regulamentação de despesas já 

executadas e posteriormente não confirmadas pela lei. Ademais, caso pudesse ser aprovada 

emenda reduzindo determinada programação e incluindo nova ação orçamentária, o entrave 

seria ainda maior, pois haveria despesa executada sem autorização parlamentar e ação 

incluída sem montante suficiente para custeá-la, pois, de fato, o recurso já teria sido gasto.   

Assim, em atendimento à sugestão formulada por técnicos dessa área, a modificação 

introduzida pelo art. 111 da Resolução nº 1, de 2006, restringe a admissão de emenda 

parlamentar a crédito extraordinário, com o intuito de impedir a apresentação de emenda 

incluindo nova programação na medida provisória encaminhada ao Congresso Nacional.  

Sobre essa modificação, podemos ressaltar trecho do discurso proferido pelo Deputado 

Ricardo Barros – PP/PR, na Sessão Ordinária do Plenário da Câmara dos Deputados do dia 

27.02.2007, durante a apreciação da Medida Provisória nº 344, destinada a abertura de crédito 

extraordinário em favor do Ministério dos Transportes no valor de total de R$ 31,2 milhões 

para impedir o agravamento da situação em trechos rodoviários no Estado do Rio de Janeiro, 

abaixo transcrito:  

Faço este alerta porque na nova resolução do orçamento impedimos emendas de 
remanejamento, ou de acréscimo, ou de nova destinação das medidas provisórias de 
crédito. Apenas permitimos cancelamentos. Se a medida é urgente, relevante e 
imprevisível, é evidente que os recursos serão automática e imediatamente gastos. 
Não é razoável a Casa remanejá-los para outra finalidade, repito, porque eles foram 
gastos. 
Sr. Presidente, sob o ponto de vista do Poder Legislativo, se continuarmos 
recebendo medidas provisórias sem esses quesitos de imprevisibilidade, abriremos 
mão de emendá-las. 
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- Situação Hipotética 7: ocorre veto presidencial ao projeto de lei de conversão 

aprovado no CN 

 

Em consonância com o trâmite de qualquer projeto de lei aprovado pelo Congresso 

Nacional, o Presidente da República pode vetar parcial ou totalmente programação aprovada 

pelo CN no projeto de lei de conversão. Nesse caso, cabe ao Congresso Nacional apreciar o 

veto, podendo ou não mantê-lo. 

Quanto à programação proposta pelo Executivo, aprovada pelo Congresso e 

posteriormente vetada, não existem dúvidas quanto às situações jurídicas advindas, pois o 

Presidente apenas discordaria de uma previsão inicial que posteriormente vislumbrou 

inadequada e, portanto, não cumpriu. Assim, podemos concluir que a ausência dessa 

suplementação orçamentária não acarretaria efeitos concretos na ação que deixou de receber 

recursos. 

Por outro lado, quando o Congresso Nacional aprova projeto de lei de conversão 

reduzindo a programação inicial proposta, o Executivo, ciente de que o recurso já foi gasto, 

pode vetar a modificação aprovada para regularizar a execução financeira efetivada. 

Como exemplo, podemos mencionar a Medida Provisória nº 217, de 2004, modificada 

pelo Congresso Nacional por meio do Projeto de Lei de Conversão nº 62, de 2004, 

posteriormente vetado pelo Presidente da República – Mensagem nº 11, de 2005, devido à 

inexeqüibilidade da redução orçamentária aprovada pelo Legislativo, conforme razões do veto 

abaixo transcritas: 

A alteração proposta não atende às exigências legais aplicáveis aos atos 
concernentes a projetos de lei relativos a créditos adicionais, contrariando o disposto 
no art. 63, da Lei no 10.707, de 30 de junho de 2003 - LDO 2004. A alteração não 
incorpora as mudanças do anexo correspondente, e não contempla itens essenciais à 
implementação do crédito, tais como: esfera, grupo de natureza de despesa, 
indicador de resultado primário, identificador de uso e fonte, tal como definido no 
capítulo II da mencionada Lei. 
Além disso, as dotações relativas à ação "Obras Emergenciais para 
Recuperação de Rodovias" já foram executadas, dado seu caráter emergencial. 
Portanto, a redução proposta nesta ação é inexeqüível, já que implicará 
inconsistência na execução orçamentária e financeira. (grifo nosso) 

Esse veto foi lido no Plenário do Congresso Nacional no dia 05 de julho de 2005, Veto 

Parcial nº 01, de 2005, e foi arquivado no dia 21 de junho de 2006, sem apreciação, por ter 

sido considerada prejudicada a matéria.  
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Esse é um exemplo da ineficácia da apreciação legislativa das medidas provisórias de 

crédito, pois, exceto emendas de redação ou aquelas sugeridas pelo próprio Executivo, as 

modificações aprovadas implicam alteração no orçamento de determinado órgão e acabam por 

gerar inconsistência na execução orçamentária e financeira da União.  

Diante da diversidade de efeitos produzidos por um crédito extraordinário, salientamos 

mais uma vez a competência do Congresso Nacional para apurar a responsabilidade do 

administrador que propôs a edição da medida provisória, bem como daquele que executou o 

recurso.  

Nesse sentido, no caso dos projetos orçamentários, o veto presidencial tem o objetivo 

de gerar escolhas de melhor qualidade, pois ele desloca importantes decisões de gastos para o 

gestor originário dos recursos públicos, o Presidente da República - político responsável pelas 

escolhas majoritárias e que responde direta e indiretamente pela conseqüência de suas 

decisões. 

O veto presidencial exerce, portanto, um papel de contrapeso à eventual tendência do 

Congresso de adotar escolhas desfavoráveis ao equilíbrio das contas públicas e/ou a enviesar a 

distribuição dos recursos orçamentários em favor de grupos de interesses especiais. Isso não 

deve ser, porém, argumento para defender a centralização do processo decisório, de vez que, 

nesse caso, o veto presidencial deixaria de ser um contrapeso eficiente.  



 

 

38 
 

 

Capítulo 4 

DECRETO LEGISLATIVO  

 
Este capítulo tem como objetivo analisar a competência do Congresso para editar 

decreto legislativo regulamentando as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos 

praticados durante a vigência de medida provisória. 

Ressaltamos os dispositivos constitucionais que estabelecem essa competência, §§ 3º e 

11, do art. 62, transcritos abaixo: 

§ 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, 
desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, 
prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso 
Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. 
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o §3º até sessenta dias após a 
rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas 
e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela 
regidas. 

Ao estudar o que a doutrina estabelece sobre essa questão, podemos destacar 

afirmação de VALLE (2004, p. 56) de que “a não-apreciação da medida provisória no prazo 

improrrogável – 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”.  

NIEBUHR (2001, p. 160) questiona a constitucionalidade desse dispositivo, pois 

argumenta que não é possível tornar definitivo o que o poder constituinte originário reputou 

provisório. Alega que o § 11 perpetua efeitos de medida provisória não convertida em lei, 

atacando a ordem constitucional, ao atribuir efeito definitivo à medida provisória. Assim, 

afirma “transformar a atuação normativa excepcionalíssima do Presidente da República de 

provisória em definitiva, flagrantemente tende a abolir a separação de poderes, porque 

minimiza o Legislativo, ampliando, ainda mais, o campo de ação do Executivo”.  

No que tange a essa afirmação, ressaltamos que os efeitos de medida provisória não 

convertida são perpetuados, não pela regra do § 11, mas pela omissão do Congresso Nacional, 
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que deixa de aprovar o decreto legislativo disciplinando as relações jurídicas decorrentes 

dessa norma.  

Discorrendo sobre as regras estabelecidas para as medidas provisórias não apreciadas 

pelo Congresso Nacional no prazo constitucionalmente estabelecido, cabe mencionar o 

Verbete 651 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, abaixo transcrito:  

A medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a Emenda 
Constitucional 32/2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de trinta dias, 
mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição. (STF, Súmula nº 651) 

Nessas reedições eram incluídas cláusulas de convalidação das relações jurídicas 

havidas sob a vigência da medida provisória imediatamente anterior à reedição. Como 

exemplo, mencionamos o art. 76 da Medida Provisória 2.229-43, de 6 de setembro de 2001: 

Art. 76.  Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória no 
2.150-42, de 24 de agosto de 2001, naquilo em que não seja conflitante ou 
divergente com o disposto nesta Medida Provisória. 

Doutrinadores como Hugo de Brito Machado, Ferreira Filho e Marco Aurélio Greco 

questionam a constitucionalidade dessa convalidação, pois é de competência do Congresso 

Nacional regular as relações jurídicas decorrentes da medida provisória não convertida em lei. 

Nesse caso, alegam os doutrinadores, a inclusão dessa regra de convalidação configuraria 

usurpação de competência, pois, desde o texto original da Constituição de 1988 (parágrafo 

único do art. 62) e inclusive com as alterações introduzidas pela EC 32/2001 (art. 62, § 3º) 

está estabelecido que essa disciplina é de competência exclusiva do Congresso Nacional, que 

a exercerá por meio da edição de decreto legislativo. Questiona-se, então, a participação do 

Poder Executivo como responsável pela iniciativa dessa norma.   

Ainda nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, voto vencedor do Ministro Moreira 

Alves na apreciação do RE 254.818-9-PR, relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 

19.12.2002, decidiu que, na hipótese de cláusula convalidatória relativa à “dispositivo 

revogado por não ter sido reeditado”, a mencionada disciplina “(...) por ser da competência 

exclusiva do Congresso Nacional, não é suscetível de veto por parte do Presidente da 

República, quando, por exemplo, a Lei de conversão, por alterações introduzidas por ela na 

Medida Provisória que assim é parcialmente convertida, subir à sanção dele”. 

A inclusão de cláusula convalidatória no texto de lei de conversão de medida 

provisória confere a esse dispositivo natureza de decreto legislativo, previsto no § 3º do art. 

62 da atual Carta Magna. Entretanto, ressaltamos que essa não é a forma constitucional 
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estabelecida e que contra a cláusula convalidatória não cabe sanção ou veto, conforme 

ensinamento de AMARAL JÚNIOR (2004, p. 168) e entendimento do Supremo Tribunal 

Federal (voto do Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, RE 254.818-9-PR, rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, DJ 19.12.2002). 

Ao analisar a hipótese de desconstituição retroativa de medida provisória, isto é, nos 

casos em que a norma é rejeitada pelo Legislativo ou perde sua eficácia por decurso de prazo, 

deparamo-nos com a retroatividade máxima desse ato normativo, que pode extinguir até 

mesmo direitos adquiridos na vigência do mencionado ato. Essa desconstituição retroativa 

ocasiona a repristinação da legislação que tenha sido revogada por medida provisória. Para 

regulamentar os atos praticados durante essa vigência temporária, é necessária a edição de 

decreto legislativo.  

FERREIRA FILHO defende a idéia de que a nova redação introduzida pela EC nº 32, 

de 2001, autoriza que os efeitos da medida provisória não convertida somente se 

desconstituem se o decreto legislativo, a ser editado no prazo de sessenta dias, assim 

estabelecer. Existe, assim, presunção a favor da permanência do regime aplicado às relações 

jurídicas pela medida provisória. 

Analisando essa manutenção das normas estabelecidas pela medida provisória até 

manifestação diversa efetivada por meio da edição de decreto legislativo, André Ramos 

Tavares e Josaphat Marinho posicionam-se contrários a essa regra, pois não é lógico tornar 

definitivo o que era para ser provisório pela inércia do legislativo.     

No caso de veto de projeto de lei de conversão, conforme lição de Ferreira Filho, 

permanece vigente o texto da medida provisória até a apreciação do veto pelo Congresso 

Nacional.  

Ressaltamos que, na hipótese de projeto de lei de conversão sancionado que exclua 

matéria tratada inicialmente pela medida provisória, o dispositivo que deixou de existir 

precisa ser regulamentado por decreto legislativo. Entretanto, caso o Congresso não legisle 

sobre essa matéria, especificamente na parte suprimida as relações jurídicas dela decorrentes 

ficam respaldadas pela própria medida provisória, conforme disposição constitucional. 

Ao analisar o posicionamento de Ferreira Filho sobre o veto a projeto de lei de 

conversão, surge o seguinte questionamento: na hipótese de o Congresso Nacional apresentar 

projeto de lei de conversão, a decisão final do Parlamento é no sentido de discordar da medida 
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provisória na forma proposta pelo Executivo. Assim, como poderia, apenas pela aposição de 

veto presidencial, a medida provisória “rejeitada” vigorar até que ocorra a decisão final sobre 

do veto?  

Ora, atualmente o Poder Legislativo inicia a contagem do prazo constitucional de 

trinta dias para apreciação de vetos somente a partir da leitura das respectivas razões 

presidenciais em Plenário. Com esse entendimento, o processo deixa de ser sumário e as 

relações jurídicas advindas com a vigência da medida provisória, que voltam a ser 

regulamentadas pela medida provisória até que se aprecie o veto, traz mais uma insegurança 

jurídica, pois a apreciação parlamentar sobre o veto pode demorar anos e até mesmo não 

ocorrer.  

A regra do decreto legislativo para regulamentar as relações jurídicas estabelecidas 

durante a vigência de medida provisória posteriormente rejeitada ou que tenha perdido a 

eficácia por decurso de prazo constitui dispositivo de fundamental importância para adaptação 

do modelo de decretação de urgência inspirado na Constituição Italiana, baseada em um 

sistema parlamentarista de governo, conforme menciona BARROS (2000, p. 80): 

A adaptação deve retirar a provisoriedade da eficácia e a incondicionalidade da 
matéria. Tamanhas – quase absolutas – incondicionalidade e provisoriedade só são 
possíveis no parlamentarismo, porque aí são relativizadas pela relação de 
dependência ou interpenetração entre Governo e Parlamento. No presidencialismo, 
tendo o Chefe de Governo mandato próprio, definido com independência em relação 
ao Legislativo, essas condições quase absolutas não têm o menor cabimento. Se não 
forem desfeitas pela adaptação necessária, levam o instituto à total degeneração. 

Assim, a modificação promovida pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, § 11 do 

art. 62, estabeleceu a forma para solucionar essa falha da decretação de urgência no modelo 

promovido pelo texto original da Constituição de 1988. Entretanto, ressaltamos que o Poder 

Legislativo tem declinado do exercício de sua competência constitucional de resolver 

definitivamente sobre as medidas provisórias e de disciplinar as relações jurídicas decorrentes 

da sua vigência.  

Podemos mencionar, inclusive, baseados em levantamento elaborado por Oswaldo 

Ferreira, Assessor Técnico da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados, que apenas em 

três oportunidades - por meio dos Decretos Legislativos nos 166, de 1991 e 17 e 33, de 1994 - 

o Congresso Nacional exerceu essa competência.  

Ademais, desde a aprovação da Emenda Constitucional nº 32, de 2001, foram 

apresentados apenas oito projetos de decretos legislativos destinados a disciplinar as relações 
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jurídicas advindas de medidas provisórias rejeitadas ou que perderam eficácia. Entretanto, 

sete desses projetos foram arquivados e um ainda está em tramitação – PDC nº 8, de 2007, ou 

seja, desde a Emenda Constitucional nº 32, de 2001, o Poder Legislativo ainda não aprovou 

decreto legislativo dessa natureza. 

Percebe-se, assim, a existência de desinteresse do Poder Legislativo de aprovar essa 

regulamentação, permitindo que as relações jurídicas estabelecidas durante a vigência da 

medida provisória fiquem regulamentadas e respaldadas juridicamente pela própria norma 

originária, conforme determinação constitucional.   
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Capítulo 5 

O PAPEL DO JUDICIÁRIO  
 

O Poder Judiciário, especialmente por meio da participação do Supremo Tribunal 

Federal, participa do processo legislativo ao julgar a legalidade – tanto no controle difuso 

quanto no controle concentrado, seja no aspecto infraconstitucional, seja no aspecto 

constitucional – dos atos normativos primários elaborados pelo Poder Executivo.  

Nessa direção, ressalta-se o papel de árbitro último da Política Nacional conferido ao 

Supremo Tribunal Federal, responsável por neutralizar conflitos desagregadores e garantir a 

continuidade e a harmonia do sistema político. Ao analisar esse sistema, ressaltam-se as 

dificuldades mecânicas que envolvem o controle difuso e concreto com o controle 

concentrado e abstrato de constitucionalidade. Entretanto, salienta-se que existe um problema 

estrutural ao qual fica submetido o controle de constitucionalidade no Brasil – a quantidade de 

agressões ao texto constitucional por meio do excesso de produção de medidas 

inconstitucionais. VIEIRA (2002, p. 218) 

De outra parte, podemos analisar decisão do STF referente ao preenchimento do 

requisito da urgência exigido pela Carta Magna para adoção da figura da medida provisória. 

No julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 489.108-4 – Rio Grande 

do Sul, alegou o agravante: 

Argumenta também que a referida medida provisória está maculada pelo vício da 
inconstitucionalidade ab initio, pois não preenche o requisito ‘urgência’ exigido pelo 
texto constitucional. 
Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os requisitos de 
relevância e urgência para edição de medida provisória são de apreciação 
discricionária do chefe do Poder Executivo, cabendo ao Poder Judiciário examinar 
somente os casos de excesso de poder. 

O Excelentíssimo Relator, Ministro Joaquim Barbosa, proferiu voto aprovado por 

unanimidade, conforme transcrição abaixo: 

Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o exame dos requisitos 
de urgência e relevância para a edição de medida provisória não está totalmente 
imune ao controle do Judiciário. Porém, isso só se dá nos casos de manifesto abuso 
da discricionariedade atribuída ao chefe do Poder Executivo, o que não ocorreu na 
hipótese. 
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Nessa linha de argumentação, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.910-1 – Distrito Federal questionando o 

art. 5º da Medida Provisória nº 1.703, de 27.10.1998, que alterou os artigos 188 e 485 do 

Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal, por voto do Relator, Ministro 

Sepúlveda Pertence, publicado no Diário de Justiça de 27.02.2004, assim decidiu: 

EMENTA 
(...) 
2 . Plausibilidade, ademais, da impugnação da utilização de medidas provisórias 
para alterar a disciplina legal do processo, à vista da definitividade dos atos nele 
praticados, em particular, de sentença coberta pela coisa julgada. 

 

No julgamento dessa ação, o Ministro Nelson Jobim argumentou: 

O Tribunal poderá examinar a questão da urgência e relevância em termos objetivos 
e não subjetivos. Se viéssemos a admitir a questão do Tribunal na amplitude 
absoluta, como pretendem alguns doutrinadores, que viesse o Poder Judiciário a 
examinar as questões de urgência e relevância para participar, junto com o 
Presidente da República e o Congresso Nacional, sobre o juízo de relevância e 
urgência, teríamos uma situação curiosíssima: o Presidente da República edita uma 
medida provisória entendendo haver urgência e relevância; o Congresso Nacional a 
rejeita; se o Supremo Tribunal tem a possibilidade de emitir um juízo definitivo 
sobre a existência de urgência e relevância, teríamos que admitir um mandado de 
segurança, uma ação judicial perante o Supremo Tribunal Federal, para que este 
reconhecesse, naquele caso concreto, que o Congresso Nacional estava errado e, 
portanto, o Supremo asseguraria ao Presidente o uso daquela medida porque ele, 
Supremo, estaria reconhecendo a existência de urgência e relevância. 
A mesma coisa seria ao contrário: o Presidente da República edita a medida 
provisória, é convertida e reconhecida a sua urgência pelo Congresso, e o Supremo 
poderia, então, em relação a uma minoria congressual que teria sido derrotada na 
votação da matéria no Congresso, reconhecer a inexistência da urgência e 
desconstituir o ato de conversão e a transformação em lei por parte do Congresso. 
Cria-se uma situação de não-penetrabilidade. 
Por isso, entendo que o Tribunal, quando fixou esta orientação restritiva no sentido 
de que estaríamos perante a chamada urgência objetiva, que importa em não 
autorizar o Tribunal a emitir um juízo de conveniência e um juízo político sobre 
urgência e relevância, mas, sim, um juízo objetivo no sentido de saber se, 
efetivamente, a norma pretendida passa a viger desde logo, porque se não for assim 
desaparecem, objetivamente, as razões efetivas de urgência e relevância.   

Na apreciação de outra ação, Medida Cautelar em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2.213-0 – Distrito Federal, Diário de Justiça de 23.04.2004, cujo 

requerente é o Partido dos Trabalhadores, o relator, Ministro Celso de Mello, assim asseverou 

sobre a matéria: 

(...)POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS PRESSUPOSTOS 
CONSTITUCIONAIS (URGÊNCIA E RELEVÂNCIA) QUE CONDICIONAM A 
EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS. 
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- A edição de medidas provisórias, pelo Presidente da República, para legitimar-se 
juridicamente, depende, dentre outros requisitos, da estrita observância dos 
pressupostos constitucionais da urgência e da relevância (CF, art. 62, “caput”). 
- Os pressupostos da urgência e da relevância, embora conceitos jurídicos 
relativamente indeterminados e fluidos, mesmo expondo-se, inicialmente, à 
avaliação discricionária do Presidente da República, estão sujeitos, ainda que 
excepcionalmente, ao controle do Poder Judiciário, porque compõem a própria 
estrutura constitucional que disciplina as medidas provisórias, qualificando-se como 
requisitos legitimadores e juridicamente condicionantes do exercício, pelo chefe do 
Poder Executivo, da competência normativa primária que lhe foi outorgada, 
extraordinariamente, pela Constituição da República. Doutrina. Precedentes. 
- A possibilidade de controle jurisdicional, mesmo sendo excepcional, apóia-se na 
necessidade de impedir que o Presidente da República, ao editar medidas 
provisórias, incida em excesso de poder ou em situação de manifesto abuso 
institucional, pois o sistema de limitação de poderes não permite que práticas 
governamentais abusivas venham a prevalecer sobre os postulados constitucionais 
que informa a concepção democrática de Poder e de Estado, especialmente naquelas 
hipóteses em que se registrar o exercício anômalo e arbitrário das funções estatais. 
UTILIZAÇÃO ABUSIVA DE MEDIDAS PROVISÓRIAS – 
INADMISSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – 
COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
- A crescente apropriação institucional do poder de legislar, por parte dos sucessivos 
Presidentes da República, tem despertado graves preocupações de ordem jurídica, 
em razão do fato de a utilização excessiva das medidas provisórias causar profundas 
distorções que se projetam no plano das relações políticas entre os Poderes 
Executivo e Legislativo. 
- Nada pode justificar a utilização abusiva de medidas provisórias, sob pena de o 
Executivo – quando ausentes razões constitucionais de urgência, necessidade e 
relevância material -, investir-se, ilegitimamente, na mais relevante função 
institucional que pertence ao Congresso Nacional, vindo a converter-se, no âmbito 
da comunidade estatal, em instância hegemônica de poder, afetando, desse modo, 
com grave prejuízo para o regime das liberdades públicas e sérios reflexos sobre o 
sistema de “checks and balances”, a relação de equilíbrio que necessariamente deve 
existir entre os Poderes da República. 
- Cabe ao Poder Judiciário, no desempenho das funções que lhe são inerentes, 
impedir que o exercício compulsivo da competência extraordinária de editar medida 
provisória culmine por introduzir, no processo institucional brasileiro, em matéria 
legislativa, verdadeiro cesarismo governamental, provocando, assim, graves 
distorções no modelo político e gerando sérias disfunções comprometedoras da 
integridade do princípio constitucional da separação de poderes. 

 

Assim, percebemos que o STF tem mantido posicionamento favorável à contenção 

apenas do excesso de poder do Executivo, voltado somente para impedir o abuso dessa 

prerrogativa constitucional, reiterando a competência constitucional do Poder Legislativo de 

decidir sobre o atendimento dos pressupostos de urgência e relevância. 
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5.1 O Supremo Tribunal Federal e a constitucionalidade dos créditos extraordinários 

 

Segundo MEIRELLES (2002, p. 677), “as leis e decretos de efeitos concretos, podem 

ser invalidados em procedimentos comuns, em mandado de segurança ou em ação popular, 

porque já trazem em si os resultados administrativos objetivados.” Nessa espécie podem ser 

enquadradas as medidas provisórias que versam sobre crédito extraordinário, pois, conforme 

decisão do próprio Supremo Tribunal Federal a seguir mencionadas, são normas de efeito 

concreto. 

Ao julgar ações referentes a medidas provisórias versando sobre crédito 

extraordinário, o Supremo Tribunal Federal tem reiterado entendimento no sentido de que por 

meio de ação direta de inconstitucionalidade não é possível o julgamento dessa norma, pois 

esses casos envolvem matéria que demanda produção de prova para analisar a existência dos 

pressupostos constitucionais, apreciação incompatível em sede de controle abstrato de 

normas. 

Nesse sentido, podemos destacar decisão do STF, no julgamento da ADI nº 1.496/DF, 

publicada no Diário de Justiça de 18.05.2001, relator Ministro Moreira Alves, cujo acórdão é 

no sentido de que a Medida Provisória nº 1.513/96, que abriu crédito extraordinário em favor 

do Ministério dos Transportes, “não configura ato normativo, mas, sim, ato administrativo, 

pois tem objeto determinado e destinatário certo, ainda que, por exigência constitucional, 

tenha de ser editado por medida provisória (art. 167, § 3º, da Constituição Federal)”.  

Tratando do mesmo tema, o Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB propôs a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.487-1, contra a Medida Provisória nº 247, de 

15.04.05, publicada no Diário Oficial da União de 18.04.05, que abriu crédito extraordinário 

em favor dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, de Minas e Energia, dos Transportes, da 

Cultura, do Meio Ambiente e da Defesa, no valor global de R$ 586.011.700,00. O requerente 

alegou ofensa ao artigo 62 da Constituição Federal, pela inexistência, no caso, de situação 

dotada de relevância e urgência para a edição de medida provisória, bem como ao artigo 167, 

§ 3º, da mesma Carta, que condiciona a abertura de crédito extraordinário à necessidade de 

atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes.  

A relatora da ADI nº 3.487-1, Ministra Ellen Gracie, por meio de decisão monocrática 

publicada em 17.05.2005, assim decidiu:  
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Trata-se ato materialmente administrativo, de efeitos concretos, editado, por 
imperativo constitucional, sob a forma de medida provisória (CF, art. 167, § 3º). 
Possui, assim, objeto determinado (crédito extraordinário de valor definido, oriundo 
do montante de receita estimada para o ano de 2005) e destinatário certo 
(programações específicas, no âmbito dos Ministérios acima elencados). A 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a impropriedade da 
utilização do controle abstrato de constitucionalidade para a averiguação da validade 
de tais atos, destituídos de um coeficiente mínimo de generalidade, abstração e 
impessoalidade. Na ADI nº 1.496, unânime, DJ 18.05.01, em tudo semelhante à que 
ora se examina, o eminente relator, Ministro Moreira Alves, assim demonstrou, em 
seu voto, a manifesta incompatibilidade da via eleita com os aspectos fáticos e 
circunstanciais que permeavam o ato contestado, verbis: “Observo, por outro lado, 
que não é admissível, também, para verificar-se se se trata, ou não, de crédito 
extraordinário, discutirem-se em ação direta de inconstitucionalidade em abstrato 
fatos que não decorram objetivamente do ato impugnado, como o da previsibilidade, 
ou não, do montante necessário para atender a despesas de emergência, o qual consta 
de outra Lei (a Lei orçamentária para o exercício de 1996), cujo exame será 
indispensável, além da análise, também indispensável, do agravamento das situações 
de emergência por condições fáticas.” No presente caso, da mesma forma, a 
confirmação ou não da imprevisibilidade dos fatos que geraram a necessidade da 
abertura do crédito extraordinário demandaria farta produção de prova, inclusive 
pericial, em tudo incompatível com o controle abstrato de normas. 3 - Por todas 
essas razões, revelando-se manifestamente incabível o pedido formulado, nego 
seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 21, § 
1º, do RISTF.  

É possível verificar, assim, que essa Corte Constitucional reitera entendimento no 

sentido de que a matéria crédito extraordinário, apesar de não possuir conteúdo de lei, é 

regulamentada por meio de medida provisória devido à expressa determinação constitucional. 

Podemos ressaltar, inclusive, ensinamento da doutrina do Estado de Direito de que a 

lei deve sempre considerar os indivíduos como coletividade e as ações como abstratas. 

Conforme ensinamento de PHANIOL (1906, p. 64 apud Mariotti, 1999, p. 15): 

A lei é estabelecida permanentemente para um número indeterminado de atos e de 
fatos. Toda decisão da autoridade pública que não deva ser executada mais do que 
uma vez não é uma lei, é um ato de administração. 

Nessa linha de entendimento, a figura do crédito extraordinário, indiscutivelmente, 

não configuraria matéria de lei. Entretanto, com o advento do Estado Social, a doutrina 

ressalta que a função legislativa não poderia ficar limitada a somente editar normas gerais, 

pois a partir daí o Estado passou a interferir diretamente nas relações sociais e produzir leis 

dirigidas a consecução de objetivos concretos e determinados – são as chamadas leis-medidas 

ou leis de efeitos concretos.   

Conforme afirma NIEBUHR (2001, p. 34) “a legitimidade da função legislativa é 

singularmente reforçada em face da abstração e generalidade que é própria das leis. Em 

primeiro lugar, a norma abstrata revela uma situação hipotética, que se opõe a uma situação 
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concreta. Enuncia-se em abstrato determinada hipótese, que, se levada efetivamente a termo, 

autoriza a imposição das sanções previamente estipuladas. Em segundo lugar, a generalidade 

implica destinar as normas legais a todos aqueles que se sujeitam a uma determinada ordem 

jurídica, sem individualizar grupos ou pessoas”.  

Nesse sentido, apesar de tratar-se de matéria de efeito concreto, a Constituição 

determina que o instrumento apropriado para abertura de crédito extraordinário é a medida 

provisória.  

Quanto ao questionamento sobre o excesso de poder praticado pelo Executivo, 

podemos destacar trecho do parecer proferido pelo relator da Medida Provisória nº 273, de 28 

de dezembro de 2005, Deputado Mário Assad Júnior (PSB-MG) e aprovado pelo Plenário da 

Câmara dos Deputados: 

Recorrentes nesta Casa são as críticas ao excesso de medidas provisórias editadas 
pelo Governo Federal, o que, além de dificultar o bom andamento dos trabalhos do 
Poder Legislativo, certamente estabelece a chamada política do fato consumado. 
Essa situação ocorre em função de as propostas submetidas à análise do Congresso 
Nacional já terem gerado efeitos plenos, proporcionando a realização de atos 
jurídicos perfeitos, muitas vezes irreversíveis, ou de difícil e onerosa reversão. 
No caso da Medida Provisória em tela, especificamente no que se refere ao 
atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, previstos no 
art. 62 da Carta Magna, bem como à característica de imprevisibilidade exigida no 
art. 167, § 3º, gostaríamos de esclarecer alguns fatos. 
É certo que os investimentos em infra-estrutura estabelecidos na Medida Provisória 
são relevantes para o País, como também, em função de sua não realização em 
tempo hábil, tornaram-se urgentes. Hoje em dia, as deficiências na rede multimodal 
de transporte brasileira constituem um dos maiores entraves ao desenvolvimento da 
Nação, provocando perdas sensíveis de tempo, recursos financeiros e, até mesmo, de 
vidas em nossa vias. 
Quanto ao critério da imprevisibilidade, característica necessária à admissibilidade 
da abertura de crédito extraordinário, julgamos que grande parte das intervenções 
pretendidas na Medida Provisória podem ser questionadas no que se refere a este 
quesito. A própria existência, na peça orçamentária de 2005, de dotações para 
“Restauração de Trechos Rodoviários” em todas as unidades da Federação, reforça 
essa tese. 
No entanto, parafraseando o eminente Ruy Barbosa, “constitucional é tudo aquilo 
que parte da alma do povo, bem como o que atende aos anseios populares”. 
Ademais, como as intervenções necessárias não foram feitas em tempo hábil, 
situação já amplamente evidenciada, grande parte das obras pretendidas estão, 
realmente, sujeitas a deteriorações e prejuízos que podem ser considerados 
imprevisíveis, especialmente os decorrentes da ação climática atípica verificada em 
várias regiões do País, nos últimos tempos. 
.... 
Assim sendo, considerando todos os aspectos aqui citados, nosso julgamento é de 
que a iniciativa atende aos pressupostos constitucionais de admissibilidade 
referentes a relevância, urgência e imprevisibilidade prescritos nos arts. 62 e 167, § 
3º, da Constituição Federal. 
Frente a todas as informações aqui apresentadas, não podemos deixar de, mais uma 
vez, tecer algumas críticas à adoção de medida desta natureza, ou seja, abertura de 
crédito extraordinário por medida provisória. Deve-se atentar para o risco de 
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banalização de tal instrumento, garantido constitucionalmente para o enfrentamento 
de situações de gravidade extrema, bem como para a pouca margem de debate que 
resta ao Parlamento. 
Certamente seria melhor se houvesse uma maior profissionalização da gestão 
pública, de modo que a execução da peça orçamentária pudesse seguir um 
planejamento de ações ao longo do ano, não sendo necessária a adoção de medidas 
açodadas a cada fechamento de exercício. Dessa forma, talvez o orçamento 
brasileiro deixasse de receber críticas como a de ser uma peça meramente 
decorativa. 
No entanto, como já foi dito pela Juíza Federal Candice Jobim, em ação que visava 
cancelar a contratação de obras previstas em uma medida provisória similar a esta, a 
Medida Provisória nº 276/2006 – conhecida como MP do tapa-buraco –, “o desprezo 
que tenha sido dado pela administração ao setor de transportes não constitui razão 
suficiente para a sustação das obras”. 

Em decisão liminar proferida no âmbito de ação popular proposta pelo Deputado 

Federal Raul Jungmann contra a Medida Provisória nº 324/2006, que abriu crédito 

extraordinário em favor do Ministério dos Transportes, no valor global de R$ 

1.504.324.574,00, a Justiça Federal inicialmente suspendeu a validade dessa medida, sob os 

seguintes fundamentos: 

Da análise dos motivos que justificam a edição da já mencionada medida provisória, 
verifica-se claramente que não se está diante de hipóteses às quais a Constituição 
Federal autorizou a abertura de crédito extraordinário. Isso porque não há, dentre as 
despesas a serem pagas por meio desse crédito, nenhuma que seja imprevisível e 
urgente, nos termos exigidos pela Carta Magna. (Decisão proferida pela juíza 
Candice Lavocat Galvão Jobim – 2ª Vara da Justiça Federal em Brasília, ação 
popular nº 2006.34.00.031077-2)  

Apesar de o Congresso Nacional verificar o excesso de utilização desse instituto pelo 

Poder Executivo e de registrar descontentamento com a forma eleita para o trato dessa 

matéria, a maior parte dessas normas tem sido aprovada na forma proposta pelo Executivo. 

No caso em questão, o parecer proferido em Plenário pelo relator, Deputado Jaime Martins – 

PL/MG, ao relatar a Medida Provisória nº 324, de 2006, confirma esse entendimento, de 

acordo com a citação abaixo: 

Não sendo a despesa caracterizada como imprevisível e urgente, nem 
correspondendo a situação àquelas hipóteses em que a lei orçamentária admite a 
abertura de crédito suplementar por decreto, deve o Poder Executivo buscar a 
alteração orçamentária por meio de projeto de lei. 
A esse respeito, ressaltamos que o Poder Executivo, não obstante fornecer, na 
Exposição de Motivos que acompanhou a Medida Provisória, elementos 
esclarecedores para formação de juízo acerca da urgência e relevância do crédito 
extraordinário, muito pouco assinala sobre a pretensa imprevisibilidade dos gastos 
propostos. Verificamos, inclusive, que muitas das ações suplementadas pela Medida 
Provisória proposta já constam da Lei Orçamentária vigente, e em sua maioria com 
baixo percentual de execução orçamentária. 
Apesar das ressalvas supramencionadas, posicionamo-nos por considerar atendidos 
os pressupostos constitucionais de admissibilidade referentes à relevância, urgência 
e imprevisibilidade prescristos nos arts. 62 e 167, § 3º, da Constituição Federal.  
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Apesar de todo esse questionamento, o Congresso Nacional converteu essa medida 

provisória na Lei nº 11.388, publicada no DOU de 14.12.2006. Ao analisar a matéria, o 

Relator proferiu parecer em Plenário favorável ao atendimento dos pressupostos de 

relevância, urgência e imprevisibilidade, conforme transcrição abaixo: 

Do exame da Medida Provisória, verificamos que a iniciativa atende aos 
pressupostos constitucionais de admissibilidade referentes a relevância, urgência e 
imprevisibilidade prescritos nos arts. 62 e 167, § 3º, da Constituição Federal. 
(parecer proferido em Plenário no dia 7/3/2006) 

Ao examinar este caso, permeado por posições antagônicas sobre o mesmo tema, mas 

com a aprovação congressual semelhante a outras proferidas em casos análogos, confirmamos 

a idéia de que existe extensa margem de discricionariedade na determinação e na análise do 

atendimento dos pressupostos constitucionais para adoção de medida provisória, 

especialmente aquelas que tratam sobre crédito extraordinário. 

Na sessão ordinária do Plenário da Câmara dos Deputados do dia 14.02.2007, ao 

apreciar a Medida Provisória nº 331, de 4 de dezembro de 2006, que abriu crédito 

extraordinário em favor do Ministério da Integração Nacional, no valor de R$ 70 milhões, o 

Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto – PFL/BA, assim se manifestou:  

Não podemos mais conviver com o modelo orçamentário brasileiro. O Congresso 
Nacional funciona por intermédio da Comissão Mista de Orçamento, que, primeiro, 
examina a Lei de Diretrizes Orçamentárias e, depois, prepara a peça orçamentária 
final, que geralmente é aprovada ao final de cada ano. No entanto, isso não passa de 
peça de ficção, porque depois o Governo faz o que quer.  
Um dos exemplos dessa afirmação é a medida provisória que neste momento 
examinamos. O Governo Federal não deveria editar medida provisória para tratar da 
abertura de crédito extraordinário. Primeiro, porque crédito extraordinário deve ser 
medida excepcional, tratada por meio de projeto de lei e não de medida provisória. 
Segundo, porque há o vício de que esta Casa fica na dependência quase exclusiva da 
deliberação das medidas provisórias para exercer sua atividade. Precisamos 
prestigiar e valorizar a produção do Parlamento pela iniciativa das Sras. e dos Srs. 
Deputados e dos Srs. Senadores. 
Essa não é uma obra do atual Governo. Ela foi iniciada no Governo anterior, porém 
aprofundada negativamente pelo atual ao editar medidas provisórias de forma 
ilimitada, atrapalhando o trabalho do Congresso Nacional. Não sei, por exemplo, o 
que acontecerá com o disposto na Emenda nº 3 que aprovamos ontem. Pelos boatos, 
o Presidente da República a vetará para editar medida provisória e mais uma vez 
desrespeitará as prerrogativas do Congresso Nacional. 

Ademais, o Deputado Claudio Cajado –PFL/BA, também se manifestou: 

Sou contumaz crítico da edição de medidas provisórias para fins de abertura de 
crédito extraordinário. Estamos, Sr. Presidente, ano após ano, levando o Congresso 
Nacional ao descrédito. Estamos abrindo mão da sua prerrogativa de legislar, em 
detrimento das medidas provisórias. 
Inscrevi-me para falar a favor porque a medida provisória é extremamente meritória. 
Contudo, não posso deixar de fazer críticas a essa enxurrada de medidas provisórias 
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de que o Parlamento tem sido vítima. Baixar medida provisória para abrir crédito 
extraordinário é rasgar o Orçamento Geral da União, porque nele está prevista verba 
destinada à Defesa Civil, no Ministério da Integração Nacional, que poderia ser 
direcionada para casos como esse a que estamos vendo em diversos Estados e 
municípios da Federação, em especial em Minas Gerais e no meu Estado, a Bahia. 

Em seguida, o Deputado Rômulo Gouveia –PSDB/PB, pronunciou-se:  

Não poderia deixar de, no instante em que esta Casa discute essa medida, associar-
me ao Deputado ACM Neto em sua preocupação com a forma como chegam as 
medidas provisórias a esta Casa, atropelando outros projetos e até mesmo nos 
impondo a necessidade de serem votadas na tarde de hoje, sob pena de prejudicar a 
pauta e não votarmos questão de importância nacional: a segurança pública, assunto 
debatido por todos os Estados e por todos os partidos. Hoje, o nosso partido, o 
PSDB, tratou dessa questão.  

Paralelamente a esse posicionamento, o Deputado Urzeni Rocha – PSDB/RR, 

manifestou-se: 

A partir do momento em que se começa a discutir esse excesso de medidas 
provisórias, esta Casa perda a finalidade precípua de legislar, de apresentar projetos 
e, acima de tudo, de discutir matérias que poderiam ser tratadas no Orçamento da 
União. Vi várias medidas provisórias sendo editadas para ampliar e apresentar 
recursos para resolver diversas situações no País, a exemplo desta que prevê 70 
milhões para atender às vítimas de enchentes e de secas etc.  
O que estamos fazendo nesta Casa, Sr. Presidente? O Orçamento da União é 
aprovado por esta Casa, e não seria esse excessivo número de medidas provisórias 
que está trancando a pauta que poderia atravancar um trabalho mais produtivo para a 
Casa. Os problemas do País não são só os das catástrofes emergenciais. Falta de 
segurança é também um problema emergencial que precisa ser discutido. E ficamos 
aqui discutindo medida provisória. Semana que vem, inclusive, poderão chegar mais 
2 ou 3 medidas provisórias.  
O Governo do PT editou o dobro de medidas provisórias editadas pelo Governo 
anterior. Por isso temos certeza de que esta Casa tem de tomar decisões no sentido 
de conter essa edição de medidas provisórias que vai tomar toda a nossa pauta e 
vamos perder, com certeza absoluta, a finalidade deste Parlamento, que é discutir as 
grandes questões, como as reformas tributária, da Previdência, política, enfim, 
reformas de que o Brasil precisa e que temos obrigação constitucional de fazer. 

Apesar de toda essa discussão, ao entrar em processo de votação, o Deputado Claudio 

Cajado orientou a Bancada do PFL a votar favoravelmente à matéria, conforme transcrição 

abaixo:  

Sr. Presidente, mais uma vez, ressaltamos o firme posicionamento do PFL de ser 
contrário à edição de medidas provisórias para abertura de crédito extraordinário. No 
entanto, em razão da questão meritória e até porque essa medida provisória foi 
editada no final do ano passado e parte dos recursos já foi gasta, nós não queremos 
constranger os municípios que receberam os recursos e estão, como temos 
consciência, em estado de emergência e calamidade pública. Daí por que o PFL 
orienta a bancada a votar “sim”. 

Ressaltamos que essa medida provisória foi aprovada pelo Plenário da Câmara dos 

Deputados, sem nenhuma modificação e seguiu para apreciação do Senado Federal.  
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Apesar de perceber que em alguns casos existe resistência do Congresso Nacional no 

momento da discussão sobre a legislação de urgência, especialmente das medidas provisórias 

de crédito extraordinário, o Parlamento brasileiro reiteradamente aprova essas normas na 

forma encaminhada, o que contribui para perpetuar a adoção desse procedimento pelo Poder 

Executivo, mesmo em casos manifestamente inconstitucionais. 

Para ratificar esse entendimento, podemos mencionar que na mesma Sessão Plenária 

da Câmara dos Deputados, foi apreciada a Medida Provisória nº 332, de 2006, que abriu 

crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Previdência Social, do Trabalho e 

Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no valor global de R$ 

9.746.438.066,00, sem parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização.  

Novamente ficou instaurado no Plenário o debate sobre a figura do crédito 

extraordinário e o Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, diante do parecer proferido em 

Plenário pelo Relator, Deputado Roberto Santiago – PV/SP, reconhecendo que o crédito não 

tratava de matéria imprevisível, esclareceu à Casa que todos os projetos de crédito 

suplementar que não foram aprovados até o final do ano de 2006 foram reunidos pelo Poder 

Executivo nessa medida provisória. Dessa forma, o deputado questionou a admissibilidade da 

medida provisória e argumentou que o PFL havia firmado entendimento de que a norma era 

flagrantemente inconstitucional. 

Entretanto, o Relator da matéria, em seu parecer, menciona que levantamento 

elaborado pela assessoria da Câmara constatou-se que, do total de R$ 9.746.438.066,00, já 

haviam sido gastos R$ 9.435.897.502,13, portanto, 97% do que foi solicitado. 

Continuando o debate, o Deputado Ricardo Barros - Bloco/PP-PR, argumentou: 

Esta medida provisória é visivelmente inconstitucional, visto que substitui o crédito 
suplementar. A Constituição diz claramente que não se podem editar medidas 
provisórias a não ser relativas a questões não previstas no Orçamento. Crédito 
suplementar adiciona recursos a algo que já estava no Orçamento. Crédito especial 
adiciona uma nova ação ao Orçamento e coloca recursos nessa ação. Crédito 
extraordinário refere-se a questões imprevisíveis — aí a Constituição fala de guerra 
e de calamidade pública. 
Então, é evidente que estamos aqui, conforme disse o nobre Relator, repetindo 
votações de matérias inconstitucionais, mas já virou hábito a aprovação de tais 
matérias. 

No momento de sua manifestação, o Deputado Arnaldo Faria de Sá - Bloco/PTB-SP, 

ressaltou que ao atestar a inconstitucionalidade da norma por meio do relatório apresentado, 
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caberia ao Plenário rejeitar a medida provisória. Ademais, o nobre Deputado ressaltou que 

essa rejeição não traria prejuízo algum para os aposentados e pensionistas beneficiados com a 

norma, porque o projeto de decreto legislativo é o instrumento normativo correto para dirimir 

essas questões. 

No entanto, apesar de todo o debate, no qual ficou estabelecida e aceita a 

inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 332, de 2006, após pedido de verificação de 

votação a Mesa da Câmara anunciou a aprovação dessa norma, com 310 (trezentos e dez) 

votos favoráveis (sim); 128 (cento e vinte e oito) votos desfavoráveis (não) e apenas 1 (uma) 

abstenção, perfazendo um total de 439 (quatrocentos e trinta e nove) votos.  

Cabe destacar que a votação obtida para aprovação dessa matéria aprovaria até mesmo 

uma Emenda Constitucional, que exige quorum qualificado de três quintos dos membros da 

Casa.  

Para ratificar entendimento sobre a insatisfação do Congresso Nacional com a forma 

adotada pelo Poder Executivo para tratar de créditos adicionais, ressaltamos, ainda, trecho do 

discurso proferido pelo Deputado Raul Jungmann – PPS/PE, na Sessão Plenária da Câmara 

dos Deputados do dia 27.02.2007, durante a votação da Medida Provisória nº 344, de 2006: 

Em dezembro de 2006, tivemos 12 medidas provisórias, das quais 6 relativas a 
créditos extraordinários, que somaram 18 bilhões, 456 milhões e 863 reais, em 
apenas 1 mês. Em 2007, tivemos 13 medidas provisórias, das quais 4 referentes a 
créditos extraordinários, somando 1 bilhão e 600 milhões de reais. 
Líder do Governo, o Brasil está em risco! O País vive uma situação além da 
percepção do Congresso Nacional, o que significa dizer que estamos vivendo um 
reino de comoção, calamidade ou guerra. Como não temos guerra, estamos numa 
situação de absoluto descontrole, que não percebemos, não notamos. 
Caro Líder, lembro que o art. 49, inciso XI, da Constituição Federal diz que a este 
Poder compete privativamente zelar pela preservação de sua competência legislativa 
em face da atribuição normativa dos outros Poderes. 
No limite, se não é essa a realidade nacional que as medidas provisórias e os pedidos 
de crédito extraordinário, em grande número, apresentam-nos, todo este Plenário — 
chamo a atenção de todos — estaria incorrendo em crime de responsabilidade, 
porque não estamos zelando pelas nossas prerrogativas diante dos demais Poderes. 

Contudo, essa Medida Provisória também foi aprovada na forma encaminhada, com a 

seguinte votação: 392 (trezentos e noventa e dois) favoráveis (sim); 60 (sessenta) contrários 

(não), 1 (uma) abstenção, totalizando 453 (quatrocentos e cinqüenta e três) votos. Assim, mais 

uma vez, apesar de todo o questionamento, a Câmara dos Deputados acatou a proposta 

encaminhada pelo Poder Executivo. Cumpre salientar apenas que o Senado Federal ainda 

apreciará essa matéria. 
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Assim, podemos utilizar os casos apontados para corroborar nossa tese de que o 

Parlamento, ainda que ciente da inconstitucionalidade na forma utilizada pelo Poder 

Executivo, abstém-se da competência de negar admissibilidade a essas matérias, diante da 

ineficácia de uma decisão contrária. 

Entendemos revelante salientar, nesse momento, lição de AMARAL JÚNIOR (2004, 

p. 130) de que o processo de conversão em lei da medida provisória é o ápice do controle do 

Poder Legislativo sobre o exercício da potestade legislativa confiada pela Constituição ao 

Poder Executivo por meio da decretação de urgência.  
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Capítulo 6 

 

ANÁLISE DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS EDITADAS DESDE A EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 32, DE 2001  

 

 

Para melhor analisar a apreciação da legislação de urgência pelo Congresso Nacional, 

apresentamos a seguir análise geral das medidas provisórias editadas desde a aprovação da 

Emenda Constitucional nº 32, de 2001, até 15.02.2007.  

Nesse período, o Poder Executivo editou 354 medidas provisórias, sendo que 287 

foram aprovadas, 23 foram rejeitadas, 2 foram revogadas, 9 perderam eficácia, 4 foram 

prejudicadas e 28 ainda encontram-se em tramitação no Congresso Nacional. 

Apenas 23 medidas foram rejeitadas pelo Congresso Nacional, representando, em 

termos percentuais, 6,49% do total. Dentre essas 23, apenas uma versava sobre crédito 

extraordinário, a Medida Provisória nº 245, de 07 de abril de 2005, que abria, em favor da 

Presidência da República, dos Ministérios dos Transportes da Cultura e do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e de Encargos Financeiros da União, crédito extraordinário no valor 

global de R$ 393.323.000,00 e foi rejeitada na sessão plenária da Câmara dos Deputados no 

dia 21 de junho de 2005.  

Podemos acrescentar, inclusive, que das normas rejeitadas, detalhadas no Quadro I a 

seguir, 9 (nove) foram inadmitidas durante a apreciação preliminar quanto ao atendimento dos 

pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e 

orçamentária, sendo que 4 (quatro) delas foram rejeitadas na Câmara e 5 (cinco) no Senado 

Federal. Em termos percentuais, 39,1% dessas normas foram rejeitadas durante a apreciação 

preliminar. 

 

 

 

 



 

 

56 
 

Quadro I - MEDIDAS PROVISÓRIAS REJEITADAS PELO CONG RESSO 

NACIONAL 

Medida Provisória nº Data de Publicação 

10 13.11.2001 
15 21.12.2001 
28 04.02.2002 
33 19.02.2002 
39 14.06.2002 
42 25.06.2002 
44 25.06.2002 
45 25.06.2002 
51 04.07.2002 
52 04.07.2002 
57 07.08.2002 
71 03.10.2002 
73 14.10.2002 
75 25.10.2002 
168 20.02.2004 
171 04.03.2004 
192 17.06.2004 
195 29.06.2004 
242 24.03.2005 
245 06.04.2005 
246 06.04.2005 
293 08.05.2006 
294 08.05.2006 

 

Quanto às duas medidas provisórias revogadas, constatamos que a Medida Provisória 

nº 124, de 11 de julho de 2003, foi revogada pela Medida Provisória nº 128, de 1º de setembro 

de 2003, convertida na Lei nº 10.752, de 30 de outubro de 2003. Na Exposição de Motivos nº 

33/CCIVIL, o Chefe da Casa Civil da Presidência da República esclarece “... impõe-se a 

necessidade - imperiosa - de revogar a Medida Provisória em causa, de modo a desobstruir a 

pauta de votações da Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, o Governo Federal 

empenhar-se-á em submeter ao Congresso Nacional projeto de lei com idêntico teor ao da 

Medida Provisória cuja revogação ora se propõe”. 

A outra foi a Medida Provisória nº 249, de 4 de maio de 2005, revogada pela Medida 

Provisória nº 254, de 29 de junho de 2005, convertida na Lei nº 11.186, de 19 de outubro de 

2005. Na Exposição de Motivos nº 16/C.Civil, a Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da 

Presidência da República esclarece “... em razão de debates em torno da sua admissibilidade, 
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ou seja, dos pressupostos de relevância e urgência, sugere-se a revogação da referida Medida 

Provisória e o encaminhamento da matéria sob a forma de projeto de lei”. 

Essas duas únicas normas revogadas demonstram que, apesar da introdução de 

dispositivo constitucional limitando a reedição de medida provisória e do estabelecimento de 

regra de trancamento da pauta do Legislativo, após a aprovação da Emenda Constitucional nº 

32, de 2001, apenas uma vez o Poder Executivo editou nova medida provisória com a 

finalidade de desobstruir a pauta do Congresso Nacional.   

Continuando nossa análise, o Quadro II abaixo detalha as 10 (dez) medidas provisórias 

que perderam eficácia por não terem sido aprovadas pelo Congresso Nacional no prazo 

estabelecido pela Constituição, sendo que apenas uma delas, a MP nº 196, de 2004, versava 

sobre crédito extraordinário. Essas medidas provisórias representam, em termos percentuais, 

2,82% do total editado. 

Quadro II - MEDIDAS PROVISÓRIAS QUE PERDERAM EFICÁC IA 

 

Medida Provisória nº  Data de Publicação 
38 14.05.2002 
196 02.07.2004 
204 02.08.2004 
233 30.12.2004 
252 15.06.2005 
258 21.07.2005 
291 23.04.2006 
292 26.04.2006 
303 29.06.2006 
320 25.08.2006 

  

Como mencionamos anteriormente, apenas quatro medidas foram prejudicadas. A 

Câmara dos Deputados, em sessão realizada no dia 12 de novembro de 2002, declarou 

prejudicada a Medida Provisória nº 53, de 11 de julho de 2002.  O Senado Federal, em sessão 

realizada no dia 20 de novembro de 2002, declarou prejudicada a Medida Provisória nº 62, de 

22 de agosto de 2002, em virtude da rejeição do Projeto de Lei de Conversão nº 27, de 2002, a 

ela oferecido. A aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº 5, de 2005 (referente à Medida 

Provisória nº 232, de 30 de dezembro de 2004), e sua subseqüente conversão na Lei n.º 

11.119, de 25 de maio de 2005, prejudicou a Medida Provisória nº 240, de 1º de março de 

2005, e a Medida Provisória nº 243, de 31 de março de 2005.  
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Por fim, ressaltamos que as 28 medidas que ainda estavam em tramitação no 

Congresso durante a elaboração desse estudo foram apresentadas a partir do dia 31 de outubro 

de 2006. 

Cabe salientar que dentre as normas ainda em tramitação, está a Medida Provisória nº 

326, de 31 de outubro de 2006, que abriu crédito extraordinário no valor de 1 bilhão de reais e 

teve sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias, a partir de 10 de fevereiro de 

2007, visto que não foi encerrada a votação no Congresso Nacional, Ato do Presidente da 

Mesa do Congresso Nacional nº 1, de 2007. Ressaltamos que apesar de provisória, essa 

medida está vigorando desde outubro de 2006 e poderá ser apreciada apenas em abril de 2007, 

ou seja, prazo suficiente para o Executivo alcançar toda a finalidade da norma, independente 

da apreciação do Congresso Nacional. 

Podemos mencionar que dessas 354 medidas provisórias editadas, 90 versavam sobre 

crédito extraordinário, conforme Quadro III, o que representa quase 25,42% do total, número 

relevante tendo em vista a característica de exceção ao processo legislativo estabelecido para 

matérias orçamentárias – que possuem procedimento especial destinado a permitir efetiva 

fiscalização do uso dos recursos públicos. Essas matérias são de iniciativa exclusiva do 

Executivo e devem ser aprovadas pelo Legislativo, estando, ainda, sujeitas ao veto 

presidencial, que será apreciado pelo parlamento. 

  

Quadro III - MEDIDAS PROVISÓRIAS DE CRÉDITO EXTRAOR DINÁRIO 

 

ANO Total de Créditos 
Extraordinários Editados Valor Total 

2001 5 3.349.630.828,00 
2002 22 30.437.571.826,00 
2003 5 2.609.128.000,00 
2004 10 8.076.970.894,00 
2005 17 12.078.584.558,00 
2006 27 29.799.016.150,00 
2007 4 1.610.030.131,00 

TOTAL 90 87.960.932.387,00 
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Ao analisar o Quadro III verificamos que nos anos de 2002 e de 2006, tanto o 

montante financeiro suplementado pelos créditos extraordinários editados quanto a quantidade 

de medidas utilizadas, foram significativamente superiores aos outros anos. Ressaltamos que 

esses anos possuíram a característica comum de serem anos de eleição.  

Como curiosidade, podemos mencionar que a primeira medida provisória editada após 

a Emenda Constitucional nº 32/2001, quando sequer existia regulamentação específica para a 

apreciação do Legislativo, Medida Provisória nº 01, de 20 de setembro de 2001, abriu crédito 

extraordinário destinado ao Ministério da Integração Nacional e foi aprovada pelo Congresso 

Nacional na forma encaminhada, sendo convertida na Lei nº 10.296, de 26 de outubro de 

2001.
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CONCLUSÃO 

Diante do exposto, verificamos que a adoção da medida provisória como espécie 

normativa de caráter excepcional possui amparo doutrinário e precedente histórico, sendo 

usada, inclusive, em outros países. Ademais, apesar de a forma eleita pela Constituição de 

1988 ser inspirada no modelo adotado pela Itália, país com sistema parlamentarista de 

governo, esse instituto pode ser adaptado para o sistema presidencialista sem perda de 

eficácia. 

Ao ser editada pelo Presidente da República, a medida provisória demanda urgente 

apreciação parlamentar, pois nesse momento a norma começa a produzir efeitos jurídicos, 

modificar relações e criar direitos e obrigações.  

O texto original da Constituição Federal de 1988, modificado pela Emenda 

Constitucional nº 32, de 2001, apesar de não solucionar completamente as mazelas 

decorrentes da edição de medidas provisórias, favoreceu o processo legislativo ao impedir as 

constantes reedições praticadas pelo Executivo e ao sobrestar a pauta do Congresso Nacional, 

no intuito de exigir decisão parlamentar sobre a perfeita inserção da norma no mundo jurídico 

ou a perda de eficácia.  

Salientamos que o silêncio e a conivência do Congresso favorecem o abuso do Poder 

Executivo no exercício dessa competência excepcional. Ademais, a permissão concedida pelo 

Congresso para que o governo utilize desse instituto, mesmo em situações em que fica 

configurada ausência dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, aliada à 

inexistência de um controle efetivo da responsabilidade dos administradores públicos, 

inclusive do Presidente da República, reiteram a permanência do exagero no uso da legislação 

primária pelo Chefe do Poder Executivo. 

Nesse aspecto, cabe ressaltar que sem o “aceite” do Legislativo, o Executivo não pode 

legislar diretamente e modificar o status quo jurídico, pois, para manter o ato em vigor é 

necessário o apoio da maioria congressual. 

Figueiredo e Limongi (2003, p. 276) afirmam que “a concepção original do modelo 

presidencialista norte-americano se ancora na noção de que a separação dos poderes 
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Executivo e Legislativo é uma das mais poderosas salvaguardas da liberdade política. Os dois 

poderes são contrapostos para que exerçam controles mútuos. Nestes termos, a separação de 

poderes se confunde com a noção de checks and balances, freios e contrapesos.” 

Ao estudar as regras estabelecidas para a legislação de urgência em paralelo com a 

figura do crédito extraordinário, entendemos que a simples escolha da forma de medida 

provisória, com a adoção de praticamente todas as regras estabelecidas para essas normas em 

geral.  

No que diz respeito à natureza precária da legislação de urgência, destacamos mais 

uma vez a gravidade das conseqüências jurídicas advindas com a abertura de crédito 

extraordinário e a incompatibilidade do uso dessa figura para tratar de despesas que não 

caracterizem a imprevisibilidade, pois a essência do crédito extraordinário é a máxima 

urgência na execução de despesas públicas, ou seja, a partir da publicação do ato normativo o 

Executivo está autorizado legalmente a executar a despesa. 

Apesar de o crédito extraordinário ser figura fundamental para o desenvolvimento de 

ações governamentais imprevisíveis e urgentes, inquestionável, assim, quanto à legitimidade, 

é discutível o uso recorrente desse instrumento pelo Poder Executivo, ainda que exista 

aprovação pelo Poder Legislativo. Ademais, embasado na discricionariedade da decisão e no 

conteúdo dessa espécie normativa, o Poder Judiciário deixa ao juízo dos outros poderes a 

decisão sobre a real necessidade de editar crédito extraordinário.  

Recentes decisões da Câmara dos Deputados ratificaram entendimento de que o 

Parlamento, mesmo ciente da ausência da imprevisibilidade requerida para apresentação dessa 

espécie de crédito adicional, aprova as medidas provisórias encaminhadas em virtude da 

necessidade de regulamentar a suplementação orçamentária promovida. Todavia, a forma 

correta para apreciação dessas matérias é a apresentação de projeto de lei, ainda que seja 

solicitada urgência, conforme art. 64 da Constituição Federal.    

Consideramos que, diante da ineficácia da apreciação do Poder Legislativo quanto aos 

créditos extraordinários, o restabelecimento da forma eleita pela Lei nº 4.320, de 1964 - 

decreto do Poder Executivo - é mais apropriada. Isso porque, após editado o decreto, o 

Congresso Nacional será comunicado para que exerça o controle a posteriori da matéria, 

configurando crime de responsabilidade o abuso dessa prerrogativa.   
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Ademais, conquanto permaneça a utilização da medida provisória, o Congresso 

poderia, por introdução de dispositivo da Resolução nº 01, de 2006-CN, estabelecer 

apreciação prioritária das medidas provisórias versando sobre crédito extraordinário, com o 

intuito de que, no momento do efetivo gasto do recurso, a matéria já tenha sido apreciada e 

aprovada ou rejeitada pelo Parlamento, evitando, assim, apreciação inócua de norma que já 

alcançou os objetivos propostos. 

Além disso, com o intuito de limitar o abuso de Poder verificado, pode-se restringir a 

permissão para o uso do crédito extraordinário somente aos casos destinados a atender a 

despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade 

pública, retirando-se do texto constitucional a expressão “como as”, constante do § 3º do art. 

167.   

Assim, concluímos que o principal entrave da legislação de urgência está relacionado 

com o fato de o Congresso Nacional abdicar de competências legislativas atribuídas pela 

Carta Magna, o que resulta em uma apreciação legislativa inócua e em um excesso de Poder 

do Governo.  
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