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RESUMO 

 

 

 Este trabalho tem por objeto o estudo das medidas provisórias, atos primários com 

força de lei, editados pelo chefe do poder executivo, investigando-as sob a ótica dos 

mandamentos constitucionais e das experiências históricas vivenciadas por esse 

instituto no direito local e comparado. Pretende-se, no decorrer da pesquisa, 

esclarecer se o chefe do poder executivo tem feito uso desses institutos na medida 

em que lhe outorga a carta maior do Estado. O estudo examinará a inter-relação 

entre os poderes do Estado com a devida releitura das mutações ocorridas, de modo 

a elucidar se há usurpação pelo Executivo das prerrogativas constitucionais 

asseguradas ao poder Legislativo, bem como a forma como está sendo exercido o 

poder de controle dos outros poderes sobre as medidas provisórias. 

 

 

 

Palavras chave: Medidas Provisórias, Constituição Federal, poder normativo, 

separação dos poderes, emenda constitucional, controle, urgência e relevância. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this work is to exercise provisional measures, primary acts with the 

force of law, editors by the chief executive, investigating them as from the point of 

view of the constitutional commandments and historical institutions experienced by 

this institute without local and comparative law. It is intended, not during the 

research, to clarify the main executive of the power to make use of such instruments 

insofar as it becomes a major document of the State. The study will examine an 

interrelationship between the powers of the State and the proper re-reading of the 

mutations that have occurred, in order to elucidate whether the usurpation by the 

executive is exercised by the power of control of the legislative powers. Proceedings. 

 

 

 

Key words: Provisional Measures, Federal Constitution, regulatory power, powers 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Só sei que nada sei, e o fato de saber isso, me 

coloca em vantagem sobre aqueles que acham que 

sabem alguma coisa.” (Sócrates). 

 

 

 O presente trabalho tem por objetivo investigar o instituto das medidas 

provisórias à luz do que dispõe o atual ordenamento pátrio, em especial, aos 

preceitos constitucionais estabelecidos da Carta Magna de 1988. 

  A escolha desse objeto decorre da finalidade de analisá-lo sob a perspectiva de 

sua recorrente aplicação no atual cenário político brasileiro e, de modo mais 

específico investigar os fatores preponderantes para sua criação.  

 Tem-se vivenciado ao longo dos últimos anos notável crescimento na edição 

de medidas provisórias, muitas delas de duvidoso preenchimento dos requisitos 

tratados pelo texto magno vigente. 

 Conquanto seja instrumento de notório uso pelos presidentes da República 

brasileira, as MP não são, certamente, exclusividade desse país, mas antes disso, 

uma tendência global. A mudança no modo de interferir do Estado, passando 

daquele absolutista a garantidor de direitos reclama do poder encarregado de 

materializar tais garantias ações rápidas que, em grande medida, não foram 

pensadas pelo poder legislativo. 

 Uma maior autonomia diretiva não pode, entretanto, de nenhum modo, causar 

total ruptura da independência  e harmonia entre os poderes de um Estado.  

 Pretende-se, pois desvelar a problemática que surge em torno do crescimento 

no número de edição de medidas provisórias. Considerando esse numerário têm 

elas cumprido os ditames constitucional e legalmente exigidos para sua edição? 
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 Do mesmo modo a pesquisa tenta esclarecer a partir da análise histórica e a 

influência do direito alienígena no ordenamento pátrio, o seguinte questionamento: É 

possível, de fato, estabelecer uma relação convergente entre os motivos dos quais 

se utiliza o presidente da República e a essência da criação das medidas 

provisórias? 

 Ocupa-se também em apreciar a atenção que os poderes constituídos têm 

dado as MP. Nesse sentido, na incumbência de realizar o controle, os órgãos do 

legislativo e judiciário têm sido eficazes? 

 A pesquisa será desenvolvida pelo método de revisão bibliográfica, tendo por 

suporte obras de renomados autores tais como Clèmerson Merlin Clève, José Levi 

Mello do Amaral Júnior, Gustavo Rene Nicolau e tantos outros que se debruçaram 

diante das medidas provisórias com pretensões investigativas. 

 O estudo está estruturado em três capítulos. 

 O capítulo I examina o processo de surgimento das medidas provisórias, sua 

origem e o tratamento no direito comparado, ater-se-á, nesse ponto ao direito 

italiano, pois considerado o nascedouro desse instituto e, em razão da influência 

direta exercida sobre a adoção no direito brasileiro. Aborda-se também o exercício 

legiferante promovido pelo chefe do executivo no direito Norte Americano, a 

importância dessa análise se revela em decorrência da similitude quanto ao regime 

de governo, indubitavelmente inspirador do presidencialismo brasileiro. 

 No capítulo II o estudo se dedica a analise das MP no âmbito da Constituição 

Federal de 1988, tratando do modo como a Assembleia Nacional Constituinte 

conduziu a inserção na carta magna vigente. Surge como elemento fundamental 

para esse desenvolvimento apreciar a redação inicial e as alterações promovidas via 

emendas constitucionais, notadamente aquelas empregadas pela EC nº 32/2001, 

bem como os pressupostos que o texto maior indica para a edição válida de uma 

medida provisória. 

 O capitulo III se ocupa em avaliar esse instrumento normativo numa inserção 

no atual modelo de Estado, para tanto se impõe como necessário, certo 

aprofundamento da teoria da separação dos poderes e as variações por que passou 

até o atual momento. É nesse contexto de relação ente as forças de um estado que 
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se aprecia o controle exercido pelos poderes legislativo e judiciário. De resto, 

examina-se a atuação do executivo pela edição das medidas provisórias sobre o 

ângulo dos interesses políticos e o real cumprimento dos ditames constitucionais. 
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CAPÍTULO I 

 

 

"O impossível reside nas mãos inerte daqueles que 

não tentam." (Epicuro). 

 

  

No presente capítulo abordar-se-á o instituto das medidas provisórias sob a 

ótica conceitual, assim também será desenvolvido estudo da busca de investigar o 

contexto de seu surgimento, com antecedentes históricos, evolução e modo de 

acomodação em ordenamentos com forma de governo distintas. Por fim, abordará 

os antecedentes da medida provisória no ordenamento brasileiro, baseado nas 

disposições sobre o tema que figuram nas constituições anteriores.  

 

 

1  ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 

 

 

 As medidas provisórias tal qual concebidas no atual cenário politico brasileiro, 

constituídas sob a forma de instrumento normativo com força de lei, editadas pelo 

chefe do poder executivo, e com status constitucional são consequência da 

conjugação de experiências vivenciadas em diversos ordenamentos. Resultado 

disso, o instituto apresenta características muito peculiares, incorporadas em 

decorrência da organização politica adotada pelo Estado brasileiro. 

 Segundo Sampaio (2007, p.18), as comparações com o instituto dos decretos 

executivos dotados de força legal, perfilhados no direito comparado, devem ser 

tomadas de modo cuidadoso, merecendo críticas os posicionamentos que impõem 

como certo e único paradigma, o decreto-lei italiano. Para ele, a presença de 

mecanismos próprios em cada um dos regimes de governo torna díspares essas 

figuras. 
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 Além da crítica, o citado autor indica instrumentos mais próximos da realidade 

brasileira, asseverando: 

Primeiramente, trata-se, ao contrário do exemplo italiano, de uso de decreto 
presidencial com força de lei em sistema de governo presidencialista. Assim 
é que, ao contrário do que se vê como tendência da doutrina nacional, pode 
se afirmar que o chamado decreto de autoridade do Presidente dos Estados 
Unidos é bem mais próximo da medida provisória brasileira do que o 
decreto-lei italiano, a despeito mesmo da tão afirmada origem e desenho 
constitucional da medida provisória ser o traçado na constituição italiana. 
(SAMPAIO, 2007, p.43) 

 O arranjo institucional interno, do qual o Estado brasileiro optou pelo sistema 

presidencialista, em verdade, supõe a inexistência de necessária confiança entre 

governo e parlamento - característica que, por outro lado, constitui o cerne do regime 

parlamentarista de governo - e implica maior autonomia aos atos editados pelo 

presidente, não obstante, as similitudes e diferenças dependam de investigações 

sobre vários aspectos.  

 Destarte, a análise do instrumento, sob a luz da investigação de sua essência 

basilar, deve ser desenvolvida sob acurada visão metódica e sistêmica, sob pena de 

comprometimento de suas razões edificantes. 

 A gênese do instituto medidas provisórias está umbilicalmente atrelado ao 

momento de busca pela independência italiana. Sendo, no entanto, incerto o ato que 

de modo inaugural fez surgir esse instituto. 

 Adverte Rocha Neto (2010, p.14) que muitos autores defendem que a edição 

de atos normativos pelo governo era vista por parlamentares italianos como natural 

decorrência da necessidade como fonte do direito. Circunstâncias não previstas pelo 

parlamento autorizariam a que o soberano lhe desse a exata conformidade, 

inovando, pois, na ordem jurídica. 

 É também esse o marco histórico defendido por Amaral Junior: 

Na história italiana, uma das primeiras exposições da tese da necessidade 
como fonte do Direito foi do Deputado Urbano Ratazzi, nas discussões 
havidas nos dias 19 e 20 de Março de 1849. Na iminência de guerra contra 
a Áustria, Ratazzi defendeu haver uma lei superior a qualquer “Statuto”, qual 
seja a lei da necessidade. Do contrário – afirmava – ter-se-ia que 
reconhecer faltarem à sociedade os meios necessários à sua própria 

defesa. (AMARAL JUNIOR, 2012, p. 38) 
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 De modo diverso, di Ruffia defende que a primeira  manifestação de influência 

do poder executivo no legislativo ocorreu por obra do Decreto nº 738, de 27 de maio 

de 1848 editado também na Itália, sob o argumento de urgência. (ROCHA NETO, 

2010, p. 14) 

 Há, portanto, evidente cizânia quanto ao ato precursor na edição das medidas 

provisórias, ou mais precisamente dos decretos executivos com status de lei, 

entretanto, doutra parte, evidente consenso quanto ao local de surgimento, Itália do 

século XIX. Diante da importância verificada, impõe-se como adequada a apreciação 

do decreto executivo provisório no direito italiano. 

 

 

1.1 O Decreto-legge Italiano 

 

 

 Ainda que evidente a conotação própria do instituto das medidas provisórias  

no Brasil, a inspiração italiana  deve ser notadamente lembrada, conquanto constitui  

ela a fonte para os demais ordenamentos que, por opção, adotaram semelhantes 

regramentos. Berço, donde se vê desenvolver a atividade executiva carregada da  

pujança normativa, a  Itália veio regulamentar  a atividade legislativa do governo, 

somente em 1947, quando alçou o provvedimento provvisorio ao status  de norma 

constitucional. O artigo 77 da Constituição italiana trouxe normas gerais de alcance e 

requisitos a serem obedecidos quando da sua edição. 

 No que concerne aos requisitos, com efeito, o texto constitucional italiano 

atento à possibilidade de adoção desmedida desse instrumento, atua de modo 

restritivo, exigindo-se, que o governo edite os provimentos somente em casos de 

necessidade e urgência (SAMPAIO, 2007, p.40). 

 Acerca da exigência de necessidade e urgência imposta pela constituição 

italiana, relembra Amaral Junior: 

[..] A necessidade – bem como a urgência – é, isso sim, pressuposto 
justificativo do exercício da competência constitucionalmente confiada ao 
governo. Portanto, trata-se o decreto-lege, de um ato legítimo em face da 
ocorrência de um caso extraordinário de necessidade e urgência, cuja 
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ulterior eficácia – e não validade – subordina-se à conversão em lei no 
prazo constitucional. (AMARAL JÚNIOR, 2012, p.53) 

 

 Deveras, no sistema italiano o juízo de urgência e necessidade feito pelo 

governo tem o condão de tornar válido o ato editado, mas sua eficácia resta 

dependente da apreciação dos requisitos pelas câmaras.  

 Quanto ao controle politico, inserto está também, nas lições do artigo 77 da 

carta italiana, o lapso temporal, que se diga é de no máximo sessenta dias, período 

em que deve ser operada a apreciação dos requisitos formais, a cargo das câmaras. 

Estas se estiverem dissolvidas deverão se reunir no prazo de cinco dias. Tal prazo 

conclui-se é o de tolerância ao parlamento, sendo que o governo deverá submetê-lo 

de imediato. 

 Inobstante as disposições, mais uma vez é digno colacionar os ensinamentos 

de Amaral Junior: 

A doutrina italiana majoritária não considera peremptório um e outro prazo 
(apresentação do decreto-lege para conversão no mesmo dia da sua edição 
e convocação em cinco dias das câmaras se dissolvidas, respectivamente), 
porquanto não há previsão de sanção para a não observância de qualquer 
deles. (AMARAL JÚNIOR, 2012, p. 67). 

 A imposição da imediata apresentação do decreto-lege, por parte do governo, a 

princípio, denota a intenção do constituinte em agilizar o trâmite da apreciação, de 

modo a permitir a sua conclusão antes que a medida perdesse seu efeito, sem, 

contudo, idealizar qualquer disposição de caráter punitivo.  

 Há, todavia, que se dizer que embora não haja prejuízos determinantes pelo 

não cumprimento dos prazos indicados, uma vez decorrido o lapso de sessenta dias 

os decretos cessam em sua eficácia, com efeitos retroativos a data da sua edição 

(efeitos ex tunc), facultando-se ao parlamento a regulamentação das relações 

jurídicas ocorridas durante a vigência. 

 No que toca ao controle jurisdicional dos pressupostos de necessidade e 

urgência, não há menção expressa no texto, ao menos no que trata especificamente 

do decreto-lei. Sem prejuízo disso, Amaral Junior (2012, p.65) pondera ter a corte 

constitucional admitido essa pratica. 
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 No mesmo diapasão, relatando a possibilidade do controle jurisdicional, 

destaca VERGOTINE apud: SAMPAIO: 

Quanto ao controle dos pressupostos de edição, especificamente, Giuseppe 
de Vergotini narra que foi ele afirmado pela corte constitucional como 
possível, embora de difícil verificação de sua prática em 60 dias, que é o 
prazo de vigência do decreto lei. Além disso, entretanto, são limitadíssimos 
os casos efetivos de intervenção jurisdicional na questão dos pressupostos 
de edição do decreto-lei.  (SAMPAIO, 2007, p. 42). 

 Logo, a realidade bem demonstra que embora passível de confronto 

jurisdicional, tem esse órgão evitado de emitir juízo a esse respeito. 

 Questão interessante é aquela que diz respeito à aferição, em concreto, da 

presença da urgência e necessidade, quer pela via do controle político exercido pelo 

parlamento, quer pela apreciação jurisdicional, como pressupostos difundidos. Isso 

por que tais requisitos à forma como se apresentam são de conceitos vagos, fluidos. 

 A ausência de sopeso pelo constituinte, quanto ao exato significado desses 

termos, deu aso a frequência com que foram editados os decretos, gerando, dessa 

forma, certo frenesi na doutrina local. Eis que nesse contexto, passou-se a defender 

o controle  deveria ser exercido tomando-se como referência critérios mais objetivos. 

(AMARAL JÚNIOR, 2012, p. 65). 

 Fato esse que não passou despercebido pelo parlamento, que tentou extirpar 

esse desacerto com a edição da legge 400, de 1988. Nesse ponto, disserta Amaral 

Júnior: 

Nessa linha, o art. 15, n.1, da legge 400, de 1988( que determina haja no 
decreto-legge preâmbulo demonstrando as circunstâncias extraordinárias de 
necessidade e urgência que justificam a sua adoção) teve, quando de sua 
tramitação parlamentar, rejeitada proposta de redação que exigia fosse 
indicada “ a motivação da necessidade e da urgência objetivamente 
emergente”, rejeição essa que reforça a doutrina defensora da natureza 
subjetiva dos pressupostos constitucionais. (AMARAL JUNIOR, 2012, p. 
65). 

 A evidente constatação da necessária adoção de critérios mais transparente da 

urgência e relevância parece não ter, entretanto, simpatizado a maioria do 

parlamento italiano. O que, de fato, não foi capaz de cessar o alerta que as 

circunstâncias impunham. 

 Não traz em seu bojo, a constituição italiana, qualquer espécie de limitação 

material ficando, a princípio, livre o governo para dispor de qualquer temática, o que 
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segundo Amaral Júnior pode versar “sobre todas as matérias que tocam ao ‘Stato’, a 

teor do art.117 da constituição italiana de 1947, com a redação da Lei Constitucional 

italiana n.3, de 18 de outubro de 2001”. ( AMARAL JÚNIOR, 2012, p. 55). 

 Relembra, no entanto, o mencionado autor que a  legge n 400, de 1988 trouxe 

casos em que o governo não poderia editar decreto-lei, o faz citando previsões do 

artigo15, n.2: 

(1) conferir, a si próprio, delegação legislativa nos termos do art. 76 da 
constituição italiana de 1947; 

(2) dispor sobre as matérias indicadas no art. 72, IV, da constituição italiana 
de 1947; 

(3) renovar as disposições de decreto-legge rejeitado pelo parlamento; 

(4) regular as relações jurídicas surtidas com base em decreto-legge não 

convertido, e 

(5) represtinar a eficácia de disposições declaradas ilegítimas pela corte 
constitucional por vícios não atinentes à forma. (AMARAL JUNIOR, 2012, p. 
56). 

 Extrai, pois, que a referida lei ao regulamentar matérias sobre as quais não se 

pode dispor por meio de decretos, reforça a impossibilidade da reedição, com as 

mesmas alegações, os pontos rejeitados quando da apreciação pelo parlamento. Do 

mesmo modo, tratou de dispor acerca da incompetência para regulação das 

relações jurídicas decorrentes dos efeitos de decreto não convertido, pois que, isso é 

faculdade do parlamento e não do governo. 

 

 

1.2 O Decreto  Executivo no Direito Norte Americano 

 

 

 Certamente a imprescindibilidade de mecanismos solucionadores de questões 

imprevisíveis, ou mesmo, inesperadas do qual se acham jungidos os chefes de 

governo, ultrapassam a esfera dos regimes parlamentaristas. Não raro, o tratamento 

de atos executivos inovadores surge ora por conveniência ora por necessidade. 
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 Contrariamente ao que se verificou na Itália, posto o zelo em tornar o decreto-

legge instrumento positivado, é silente a Constituição norte-americana quanto à 

temática da atuação legiferante exercida pelo executivo. Descabido, entretanto, 

qualquer conclusão possa surgir que aponte em sentido da inutilização daquela. 

(SAMPAIO, 2007, p.43). 

 Nesse sentido, se posiciona Cintra:  

Entretanto, apesar dessas limitações, o presidente norte-americano não tem 
um papel apenas decorativo. Ele pode impor sua vontade e pôr em prática 
seu programa mediante as “ordens executivas”. Esse instrumento equivale, 
até certo ponto, as nossas “medidas provisórias” e a dispositivos similares 
existentes em outros países, que são parte do que a literatura comparativa 
chama “poder de decreto do executivo”. (CINTRA, 2005, p.4) 

 As ordenações executivas, denominação que nos EUA representam a atividade 

executiva, deixadas a cargo presidente, tem sua possibilidade de uso 

fundamentalmente reconhecida pela maioria da doutrina pátria americana como, de 

resto, autorizada pela prática e jurisprudência. 

 Em verdade essa possibilidade decorre de evolução na exegese da separação 

dos poderes, o amadurecimento do sistema de freios e contrapesos possibilitou que  

nesse país as funções fossem,  [...] “sofrendo reinterpretações sucessivas que 

possibilitaram, sob certas condições, o alargamento da atividade normativa do 

Executivo”. (CLÉVE, 2010, p. 27). 

 A despeito das mencionadas circunstâncias extraordinárias, a que, 

invariavelmente, se tornam reféns os Estados, inclusive aqueles mais organizados, 

em realidade, a subsistência de decretos frente à ausência de substratos formais 

mínimos, cobra-se razões aceitáveis. 

 No entender de Sampaio, são várias as fontes que justificam tais intervenções:  

Podem ser apontadas, como mais reconhecidas, as seguintes fontes 
justificadoras da existência do decreto de autoridade presidencial dos 
Estados Unidos, tendo entre si uma relação de complementariedade: a) o 
poder de prerrogativa do Executivo segundo a doutrina de Locke; b) a 
doutrina do Executivo forte e não-inferior hierarquicamente ao Legislativo, 
contida nos escritos de O Federalista; c) o dever de zelo do Presidente da 
República no tocante a fiel execução da leis, previsto no art. II, Seção 3, da 
Constituição norte-americana, e d) o silêncio do Legislativo perante a 
emanação  de ordens tidas como com força de lei, assim interpretado pelo 
Judiciário e, por vezes, pelo próprio Legislativo norte-americano, como 
reconhecimento de sua possível existência  e de seus efeitos vinculantes o 
que se denominou diálogo constitucional.(SAMPAIO, 2007, p. 48). 
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 A propósito, soma-se considerável número de atributos na tentativa de se 

legitimar a atuação legiferante do Presidente. Conquanto evidente tendência em 

igualar atuação executiva frente a uma possível supremacia idealizada por teóricos 

da separação dos poderes, coligadas ao dever de bem zelar o presidente, pelos atos 

que dele emanam. 

 Por certo o sistema norte-americano não programou formas de controle 

político-jurídico dos atos executivos editados. Contudo, o legislativo, viu-se obrigado, 

sob pena de ser usurpado na sua função constitucional a desenvolver métodos de 

conferência simples. 

 Nesse sentido CINTRA orienta, que: 

Para resguardar-se e não ver suas prerrogativas surrupiadas pelas ordens 
executivas, o Congresso norte-americano de tempos em tempos submete 
algumas delas a um exame mais atento, para ver se fogem dos limites 
toleráveis de autonomia do Executivo (CINTRA, 2005, p.6). 

 Trata-se, como se traz em evidência, de atuação superficial com a apreciação 

deveras restritiva, circunscrita ao espectro de tolerância, bem como exercida em 

períodos não determinados, mas ao alvedrio do parlamento. 

 Malgrado a aparente tranquilidade, a reiterada atuação executiva tem 

demonstrado, com o decorrer dos tempos certa discrepância daquele propósito 

difundido de atuação em casos excepcionais e exigível como forma de estabilizar o 

pêndulo dos poderes. 

 Nesse ponto se posiciona Cintra: 

O ponto crucial é que, no âmbito de seus poderes executivos, os 
presidentes têm sido capazes de “legislar”. Produzem efeitos de política 
pública que extrapolam de muito as atividades meramente administrativas, 
as quais são sempre requeridas na implementação de leis.(CINTRA, 2005. 
p. 4) 

 

 À vista disso, a atuação executiva que se verifica nos Estados Unidos é 

também, a exemplo do que acontece em outros países que adotam o 

presidencialismo como regime de governo, onusta de manifestações que excedem 

em grande proporção àquelas previsões de atuação, inclusive quando se está diante 
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de casos em que especialmente, dentro de certos limites, seriam legítimas tais 

manifestações. 

 

 

1.3  O Decreto no ordenamento Brasileiro anterior à CF/ 88 

 

 

 Marcado por regimes, em sua maioria autoritários, o comando político do 

Estado brasileiro, desde a infância imperial, e que se estende até os anos que 

antecedem ao Estado democrático de Direito, por vezes, adotou condutas que 

expressam absoluta promiscuidade entre os poderes constituídos. Tal conotação é 

de se supor, sem muito esforço, a prevalência da força do poder executivo ou em 

ultima análise, daquele encarregado dos negócios do governo. 

 Nos primeiros momentos da República, o ordenamento inadmitia qualquer 

forma de delegação legislativa para contornar tal situação, o Poder executivo 

legislava sorrateiramente, valendo-se de regulamentos nos casos omissos em lei. 

(AMARAL JÚNIOR, 2012, p. 93) 

 A constituição de 1937, outorgada pelo Governo Vargas foi, de fato, a primeira 

a dispor expressamente sobre a edição do decreto-lei, sobre isso escreveu AMARAL 

JUNIOR: 

Foi a primeira vez que surgiu, formalmente, no Direito brasileiro, o decreto-
lei, ainda que com perfil transitório. No entanto, o Estado Novo postergou ao 
máximo as eleições parlamentares, de modo que o Presidente da República 
poderia até mesmo, superar, via decreto-lei, decisão do Supremo Tribunal 
Federal que lhe fosse contrária...E assim o fez [...].(AMARAL JÚNIOR, 
2012. p. 93) 

 O cenário instituído à época do Estado Novo mostra a intensidade e força 

incrustada no ato do poder executivo, um poder elaborado ao gosto do chefe de 

Estado, com agravante de tomar as proporções por ele determinadas. 

 Trata-se, como é sabido, de um momento em que a propalada separação de 

poderes e isonomia entre eles, em realidade, não passou de mera formalidade. Essa 

[...] “constituição nasceu em um período difícil para o Direito. Uma época – 
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felizmente sepultada pelo constitucionalismo democrático – de desconfiança com a 

democracia e de defesa dos Estados fortes, centralizadores e autoritários” (CLÉVE, 

2010, p. 49). 

 Deve-se ressaltar, entretanto, que o decreto-lei da Constituição de 1937 se 

notabilizou por dar origem a uma vasta legislação, parte dela ainda vigente nos dias 

atuais. É desse período o Código de Processo Penal (decreto-lei n. 3689 de 3 de 

outubro de 1941) e a Consolidação das Leis do Trabalho ( decreto n . 5.452 de 1º de 

maio de 1943). (AMARAL JUNIOR, 2012, p. 94). 

 Frise-se que apesar dos excessos, em tese, esses decretos-lei contavam com 

limitativos, cuja previsão era o artigo 13 da Carta constitucional, afora disso só se 

aplicariam as restrições em época de recesso do parlamento. 

 É o teor do artigo 13, da Constituição de 1937: 

O presidente da República, nos períodos de recesso do Parlamento ou de 
dissolução da Câmara dos Deputados, poderá, se o exigirem as 
necessidades do Estado, expedir decretos-lei sobre as matérias de 
competência legislativa da União, excetuadas as seguintes: 

a) Modificação à Constituição; 

b) Legislação eleitoral; 

c) Orçamento; 

d) Impostos; 

e) Instituição de monopólios; 

f) Moeda; 

g) Empréstimos públicos; 

h) Alienação e oneração de bens imóveis da União.  (BRASIL, Constituição 
da República de 1937). 

 A norma vertida gozava de formalidade aparente, em confronto com  outros 

dispositivos do mesmo texto que autorizavam o livre exercício da função legislativa 

pelo presidente, acabaram sendo mitigados os seus efeitos. 

 Findo o período do Estado Novo sucedeu-se na organização do Estado a 

Constituição de 1946, esta com objetivos mais democráticos furtou-se a regular 

qualquer espécie de criação legiferante que situasse fora da órbita do próprio poder 

legislativo constituído.  
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 Apesar de concordar que de modo geral a constituição de 1946 não aceitou a 

edição de decretos-lei, Amaral Júnior (2012, p. 95) sustenta ter ela tolerado esses 

atos no período entre 1961 e 1963. 

 O decreto-lei ao tempo do período de regime militar, tinha  expressa  menção 

no corpo da constituição de 1967, sua conotação, entretanto, teve inspiração  ao 

modo que se seguia a edição dos Atos Institucionais, dignos daquele período. A 

matéria passível de edição dos decretos-lei era inicialmente a segurança nacional, 

sendo paulatinamente acrescidas novas temáticas. 

 Atento à evolução das matérias objeto de decreto-lei, comenta Amaral Junior: 

O decreto-lei que constava do Ato Institucional n.2, de 1965, também foi 
admitido pelo art.9º do Ato Institucional n. 4, de 7 de Dezembro de 1966, 
que convocou, extraordinariamente, o “congresso Nacional para discussão, 
votação e promulgação do Projeto de Constituição apresentado pelo 
Presidente da República”. Vale destacar que o Ato Institucional n.4,de 1966, 
explicitou, como matéria de decreto-lei – ainda que por período 
determinado(convocação extraordinária) – a matéria financeira. (AMARAL 
JÚNIOR, 2012, p.96) 

 Com o avanço material progressivo, já após a emenda Constitucional de 1969, 

eram três as possibilidades de edição do decreto lei. Além da segurança nacional e 

finanças públicas, permitiu-se a instituição de normas tributárias e criação de cargos 

públicos e fixação de vencimentos.  

 O controle político era exercido sobre os requisitos de urgência ou interesse 

público relevante, tomados de modo não cumulativos, bastando a presença de um 

deles, devendo a apreciação acontecer no prazo de sessenta dias. (AMARAL 

JÚNIOR, 2012, p. 98). 

 Por fim, a rejeição do decreto, de per si, não afetava as relações ocorridas 

durante a sua vigência.  Não era cabível a formulação de emendas ao texto e se não 

deliberado no prazo previsto ocorria a aprovação tácita. 

 É o texto do paragrafo único do artigo 58: 

[...] Parágrafo único. Publicado, o texto, que terá vigência imediata, o 
Congresso Nacional o aprovará ou rejeitará, dentro de sessenta dias, não 
podendo emendá-lo; se, nesse prazo, não houver deliberação o texto será 
tido como aprovado. ( BRASIL, Constituição da República de 1967). 

É consenso, portanto, certa segurança jurídica no que se refere às relações 

travadas enquanto vigente o ato executivo. Doutro modo, o dispositivo constitucional 
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denuncia o caráter impositivo do decreto-lei, o qual tornava-se norma definitiva 

excedido o prazo de apreciação pelo parlamento, acompanhado por vezes de uma 

atuação externa para se evitar que ela ocorresse.  

 

CAPITULO II 

 

 

“A única maneira de não cometer erros é fazendo 

nada. Este, no entanto, é certamente um dos 

maiores erros que se poderia cometer em toda uma 

existência.” (Confúcio). 

 

 

 O capitulo II trará por abordagem as medidas provisórias especificamente 

tratadas na Constituição Federal de 1988, com disposições que envolvem desde a 

tramitação da Assembleia Nacional Constituinte, as previsões sobre o tema na 

redação original e as alterações operadas pela Emenda Constitucional nº 32 de 

2001. Sem prejuízos serão expostos os requisitos e o processo de trâmite das 

medidas perante as Casas do Congresso Nacional. 

 

 

2  AS MEDIDAS PROVISÓRIAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

 

 Recém-saído do regime militar era normal consequência, e vontade geral, 

aquela condizente coma a busca em definir, de modo objetivo, os limites dos 

poderes da república. Os traumas herdados do regime ditatorial suscitavam profunda 

análise dos institutos atribuídos ao chefe do governo, ou que esse fazia uso de 
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modo disfarçado, mesmo contra os preceitos legais e os quais, em certa medida, 

incompatíveis com o Estado democrático de Direito que se pretendia instituir. 

 Dentre as aspirações que se irrompiam naquele período a extirpação do 

decreto-lei, indubitavelmente ocupava lugar de destaque, pois considerado um dos 

grandes males da ditadura. (NICOLAU, 2009, p. 105). 

 Na mesma linha defendem Baracho Junior, Lima: 

Ao adotar o instituto das medidas provisórias, o constituinte de 1987/1988 
visava correção das distorções verificadas no regime militar, quando houve 
o abuso da atividade legiferante atípica do Poder Executivo por intermédio 
do decreto-lei previsto  no art.55 da Constituição brasileira outorgada em 
1967.( BARACHO JÚNIOR; LIMA, 2013. p.51) 

 Durante o desfecho da constituinte, entretanto, proposições em vários sentidos 

se arvoravam em tomar espaço no que atina ao tratamento dos casos exigentes da 

atuação executiva, jungida ao dinamismo que a prestação social lhe empenha. 

Outrossim, havia ainda que defendesse a manutenção do mencionado decreto-lei. 

 Nesse sentido, esclarece BITTENCOURT DA CRUZ: 

[...] As proposições variavam desde sua manutenção, nos moldes admitidos 
pelo texto constitucional então vigente (sugestão 408)1 à total proscrição ao 
uso desse instrumento normativo (sugestão 154, entre outras). Houve 
tentativa de se inserir, como condicionante à continuidade da eficácia do 
decreto-lei, sua remessa ao Congresso Nacional para apreciação em 24 
horas (sugestão 266). (BITTENCOURT DA CRUZ, 2017. p.26). 

 Não era, portanto, pretensão inicial do Constituinte criar uma nova espécie de 

caráter normativo a ser entregue ao presidente, mas tendenciava a escolher uma 

dentre as várias opções acerca do decreto-lei, manter intacto o regramento anterior, 

fazer nele alterações pontuais ou aboli-lo por completo. 

 O despertar das medidas provisórias somente se realiza com o avanço dos 

debates constituintes, em momento posterior a apresentação do anteprojeto pela 

subcomissão do Poder Legislativo2, que em termos temporais equivale a Fase C da 

tramitação. Chegada a comissão de Organização dos Poderes e Sistema de 

                                            
1 A assembleia nacional constituinte foi dividida em 7 etapas e subdivida em 25 fases. Na 1ª etapa, 

ou Fase Preliminar abriu-se espaço para receber sugestões dos cidadãos, dos constituintes e de 
entidades. 

 
2  As fases estavam organizadas também em comissões: comissões temáticas, comissão de 
sistematização e comissão de redação. Por sua vez, as comissões temáticas possuíam 
subcomissões. 
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Governo, o texto sofreu alteração pelo substitutivo do relator, foi o primeiro momento 

em que se pode constatar a presença das medidas provisórias. (BITTENCOURT DA 

CRUZ, 2017, p. 28).  

 No entanto, a adoção do novo instrumento tinha direta relação com a parcela 

daqueles constituintes defensores da ideia de se alterar o sistema de governo 

presidencialista, pugnando pela efetivação de uma República parlamentarista. 

Nesse ponto, para Bittencour da Cruz: “ a necessidade de ‘ solicitação do Primeiro-

Ministro’ confirmava que a lógica subjacente ao texto em referência não estava 

ligada ao sistema presidencialista de governo, mas ao 

parlamentarismo”.(BITTENCOURT DA CRUZ, 2017.p. 30). 

 Isso explica, em parte, a resistência externada por parcela dos constituintes em 

anuir com o seguimento desse instrumento no texto do anteprojeto. A preocupação 

acompanhava o maior grau autoritário posto ao dispor do presidente quando 

comparado com o chefe de governo parlamentarista, diminuindo proporcionalmente 

a responsabilidade na edição dos comandos provisórios. 

 Instituído o novo Estado, as medidas provisórias tomaram seu lugar no artigo 

59, V, da Constituição Federal, posicionadas entre as espécies normativas cuja 

elaboração submete-se ao processo legislativo. 

 A par disso, o comando constitucional fez surgir tipo de ato  sui generis, com 

atributos de lei, com eficácia imediata, situado no rol do processo legislativo, 

contudo, expedido pelo poder executivo. Malgrado esta constatação, tem inegável  

natureza de lei. 

 Para Amaral Junior, esse ato é normativo primário: 

A medida provisória – tanto no texto originário da Constituição de 1988, com 
no modelo da EC n.32, de 2001 – é ato normativo primário e provisório – 
circunscrito à esfera privativa de competência do Presidente da República, 
possuindo, desde logo, força, eficácia e valor de lei. Em suma é 
materialmente lei. (AMARAL JÚNIOR, 2012.p.106) 

 A propósito, tais atos, embora possuam caráter de transitoriedade e resultem 

de atuação do executivo, valendo-se, nesse caso de sua função atípica, conservam 

indiscutível força, outorgada pelo próprio texto constitucional. Falta-lhes, entretanto, 

poder formal de lei, atributo presente somente após a conversão. Apreciado e 

aprovado será formal e materialmente lei.  
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 É o artigo 62 da Carta magna o responsável pelas disposições acerca das 

medidas provisórias, em sua redação original apresentava o seguinte texto: 

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, que, estando em recesso, será 
convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias.  

 Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, 
se não forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua 
publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas 
delas decorrentes. (BRASIL, Constituição da Republica de 1988, texto 
original) 

A inserção constitucional feita para adequar à tônica de um sistema 

parlamentarista, preponderantemente baseado na confiança, teve por necessidade 

angariar experiências de ordenamentos que tivessem a mesma conotação estrutural 

política. A redação da Carta brasileira denuncia  a proximidade que o instituto das 

medidas provisórias guarda com o decreto-lei italiano.(NICOLAU, 2009, p.118). 

Identicamente, também a deficiência na regulamentação, máxime com relação 

aos limites materiais, provocou acentuado temor de uma possível atuação 

desenfreada do fluxo de edição desse instrumento. Acerca disso, o escólio de 

Bittencourt da Cruz: 

As razões que incentivavam severas críticas ao instituto recém-lançado no 
sistema jurídico brasileiro eram as mais diversas. A incompatibilidade com o 
sistema presidencialista de governo e a ausência de limites constitucionais 
expressos quanto às questões que poderiam ser transportadas por medida 
provisória protagonizaram diversas manifestações em campo doutrinário, no 
sentido de que o novo instituto poderia ser tão autoritário quanto o 
repudiado decreto-lei. (BITTENCOURT DA CRUZ, 2017, p.74). 

Por certo que as consequências temidas se concretizariam com o decurso do 

tempo. Com efeito, a atividade executiva nos primórdios do novo ordenamento, 

desenvolvia-se de modo frequentemente apoiadas em expedição de atos provisórios 

com força legal. Esse cenário acabou por se tornar campo fértil para alteração 

constitucional objetivando maior regulamentação desse instituto. 

   

 

2.1 A Emenda Constitucional nº. 32/2001 
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O reclamo de significativa parcela do meio jurídico, frente ao desmedido uso 

das medidas provisórias, é tido como o estopim para o fim da inércia sustentada pelo  

parlamento brasileiro quando da ausência  regulatória daquele instrumento.  Não há 

exagero dizer que grave insegurança institucional se avizinhava. 

Sobre o exagero na edição de MP destacam Baracho Júnior, Lima: 

Prova disso é que entre a data da promulgação da Constituição de 1988 e 
setembro de 2001 foram editadas 619 medidas provisórias, acrescidas de 
5.491 reedições, o  que totaliza 6.110 medidas provisórias. E o pior é que 
desse total, o Congresso Nacional rejeitou apenas 84, o que representa 
86,4% de sucesso presidencial.( BARACHO JUNIOR, LIMA, 2013, p.86)  

Pode-se concluir que a Emenda Constitucional é franca reação ao desacerto 

gerado pelo influxo normativo do executivo, com amparo  do fortalecimento da 

repartição dos poderes e constante busca de reversão do quadro abusivo que por 

hora havia se instalado. 

O procedimento de alteração constitucional, nessa seara iniciou-se  em 1995, 

com o lançamento do projeto de emenda, sofrendo inúmeras alterações durante o 

período de tramitação. Após exauriente discussão o texto foi aprovado em 11 de 

setembro de 2001, portanto, 6 anos depois da apresentação do projeto. 

Apesar da tentativa de disciplinar de modo abrangente, fica clara a 

concentração de esforços no que atine à limitação do conteúdo objeto dos atos 

normativos. Tanto que, nesse ponto a EC nº 32 fez inserir ao artigo 62 o §1º 

acompanhado de quatro incisos e algumas alíneas. Ademais, houve também 

considerável preocupação com o tempo gasto para a deliberação por parte do 

parlamento. 

Acerca dos principais objetivos da Emenda, assevera Nicolau: 

Dois objetivos da Emenda nº 32 ficam evidenciados. O primeiro foi restringir 
o âmbito material das medidas provisórias, prevendo diversas hipóteses em 
que seria proibida sua veiculação. Nesse sentido, a emenda caminhou bem, 
pois estabeleceu matérias em que a doutrina já havia se posicionado há 
muito tempo pela impossibilidade da edição de medidas. O segundo foi 
tentar acelerar o processo legislativo a partir do momento em que a espécie 
normativa adentra no Congresso Nacional para apreciação das casas. 
Nesse segundo intento, a Emenda nº 32 não foi bem-sucedida. (NICOLAU, 
2009. p.36) 
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Certamente o insucesso na alteração no tempo de desenvolvimento das 

medidas deve-se ao fato de o trâmite de conversão acompanhar diversas 

possibilidades, em parte dela, a exemplo do que ocorre com emendas do projeto de 

lei de conversão, a dinâmica implementada não conseguiu diminuir o tempo total da 

tramitação. 

 

 

2.2 Pressupostos 

 

 

 Os pressupostos são requisitos indicados pelo legislador constituinte originário 

e de obediência indispensável, a edição de uma medida provisória sem a devida 

atenção ocasionará, por consequência, vício insanável, cabendo ao parlamento 

rejeitá-la pelo controle político que lhe incumbe. 

 Comentado acerca dos pressupostos das MP assevera Silva: 

As medidas provisórias, com força de lei, podem ser adotadas pelo 
presidente da República, as quais, no entanto, para serem legítimas, hão de 
atender a pressupostos formais, materiais e, ainda, a regras de 
procedimento que agora se exigem no art. 62 da CF com o enunciado 
oferecido pela EC-32/2001. Os formais são a relevância e a urgência; os 
materiais dizem respeito à matéria que pode ser por elas regulamentada. 

(SILVA, José Afonso da, 2005, p. 264). 

 Portanto, a transferência da prerrogativa legislativa ao chefe do governo não 

ocorre de modo franco, sua validade esta condicionada a apresentação, no mundo 

real, de situação excepcional, cumprindo, desde logo, a urgência e relevância, 

requisitos  que merecem, por hora, ser visitados. 

 

 

2.2.1 A relevância e urgência 

 

 

 O agir normativo pelo executivo, que permite a flexibilização da separação dos 

poderes tem sua justificativa encartada como situação excepcional, a guarida é 
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exatamente a necessidade do governo de se servir de instrumentos eficazes, 

quando se deparar diante de situação que cobram desse poder atitude rápida.    

 Nasce, portanto, no texto da Carta política a imperiosa obediência aos 

requisitos de urgência e relevância, funcionando, pois como legitimadores da 

atuação presidencial. Esses critérios, conquanto expressos, carecem de maior 

parametrização essencialmente como forma a permitir o controle por parte dos 

demais poderes. (NICOLAU, 2009, p.119). 

 Há certa subjetividade nos conceitos de urgência e relevância, logo percebidos 

por Bittencourt da Cruz: 

A abertura semântica inerente à relevância e urgência, constitucionalmente 
estabelecidas como pressupostos essenciais à edição de medida provisória, 
dificulta a determinação, a priori, dos limites ao exercício do poder de edição 

desse ato normativo. (BITTENCOURT DA CRUZ, 2017. p.51). 

 A deficiência em determinação da extensão dos termos urgência e relevância, 

a rigor, deixa ao crivo do governante o enquadramento na situação fática o que 

seguramente não contribui para efetiva análise desses pressupostos no exercício do 

poder de controle. 

  

 

2.2.2 Os limites materiais 

  

 

 Ponto de omissão do legislador constituinte originário, as matérias passíveis de 

ser reguladas por medida provisória, vieram a lume no mundo legal com a E.C nº 32. 

Anteriormente a essa regulação e apesar da sua aplicação distorcida, muitos 

estudiosos se posicionavam no sentido de existir temáticas impossíveis de ser 

dispostas por outro instrumento diverso de lei em sentido estrito. (AMARAL JUNIOR, 

2012, p.115). 

 De modo expresso estão previstas no texto constitucional, as seguintes 

limitações materiais, resultado da alteração feita pela E.C nº32/2001: 
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§ 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.(BRASIL, 
Constituição da Republica de 1988) 

 Os limites materiais exsurgem como freios ao poder de atuar e são proibições 

que se alastram  pelos mais variados campos jurídicos. A referida abrangência se 

deve, em grande medida, aos reflexos da  criatividade do executivo, em constante 

busca de exercer o poder normatizador. 

 No que se refere à alínea a  do inciso I, a negação de edição é feita aos direitos 

de nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos  e direito eleitoral. O 

intento do constituinte derivado reformador foi demonstrar que tais temas não estão 

entre aqueles amparados pela urgência e desse modo, afrontam ao cumprimento 

dos pressupostos. Nesse sentido expõe Amaral Júnior: 

Com efeito, nacionalidade, cidadania, direitos políticos e eleitorais têm em 
comum o fato de “que qualquer mudança traria implicação direta no 
processo eleitoral”, o que enseja a observância do art. 16 da Constituição 
de 1988. (AMARAL JÚNIOR, 2012. p.117) 

 Direito penal, processual penal e processual civil estão também previstas 

dentre as vedações.  Quanto à matéria penal, a advertência é feita na linha de ser 

tais temas alcançados pela reserva legal, sendo exigido lei em sentido estrito. No 

que toca ao processo civil e penal o caráter transitório e instável das medidas enleva 

a insegurança jurídica, tão defendida não relações jurídicas processuais. (NICOLAU, 

2009, p.124) 
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 A autonomia administrativa dos órgãos do judiciário e do Ministério Público, 

obviamente, são incompatíveis com determinação organizacional que parta de um 

outro poder ou instituição, assim é, que nesse ponto restou vedada a 

regulamentação dessa matéria por meio de atos de governo. 

 Questões orçamentárias, foram notáveis campos de disciplina das Mp,  

apareceram por incalculáveis vezes nas constituições que se seguiram . Essa linha 

de atuação teve, entretanto, total reviravolta com a edição da E.C nº 32, responsável 

por restringir de modo quase absoluto essa incidência. (AMARAL JÚNIOR, 2012, 

p.126). 

 É defeso ainda o confisco de bens e valores oriundos de poupanças popular  e 

demais aplicações financeiras, a essência dessa previsão é dada pela analise 

histórica. Em passado não muito distante o ex-presidente Collor valeu-se desse 

artificio, que por obra da Emenda 32 tentou expungir do rol  de atuação presidencial.  

 Merece destaque o escólio de Amaral Junior: 

O inciso II do § 1 do art.62 veda a edição de medida provisória sobre 
matéria “que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular 
ou qualquer outro ativo financeiro”. Trata-se de norma oriunda das primeiras 
proposições legislativas com vistas a rever a prática da medida provisória, 
algumas contemporâneas ao plano Collor.(AMARAL JÚNIOR, 2012.p.128) 

 Trouxe também a EC nº 32 previsão da impossibilidade de se editar medidas 

provisórias em matéria reservada a lei complementar. Em primeiro momento tal não 

teve muita aplicação pratica, pois que a doutrina fortemente negava essa 

possibilidade.  Se o texto Constitucional exige que em certos casos o objeto deva ser 

regulado por lei complementar, onde há rito mais dificultoso de aprovação, 

depreende-se naturalmente ser este o único meio adequado.   

 Além dessas, embora não positivados no texto Magno, muitas outras situações 

comportam, por análise sistemática, restrições ao trato por meio de atos executivos 

com força de lei, são limitações implícitas extraídas da coesão que pretende manter 

qualquer ordenamento jurídico. 
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2.3 Procedimento de conversão 

 

 

 O poder de que detém as medidas provisórias permite a imediata vigência, 

produzindo de logo os efeitos que dela se espera. E certo, entretanto, que a vigência 

dessas manifestações, uma vez enquadrada como exceção tem natureza temporária 

breve,  e deve, com a mesma brevidade, ser levada a apreciação dos requisitos que 

lhe são inerentes. Todo esse percurso está disciplinado no texto Constitucional. 

  Frente a necessidade de submissão ao controle parlamentar dentro de 

razoável tempo, e ante a séria possibilidade de demora no procedimento 

congressual resultou que, inicialmente a constituição fixou prazo de vigência de trinta 

dias sem, no entanto, restringir a possibilidade de reedição. O surgimento da E.C nº 

32 alterou o prazo estabelecido, ampliando-o para 60 dias, vedada a reedição. 

 Nesse diapasão, ponderam BARACHO JÚNIOR, LIMA: 

A EC nº 32/2001 alterou o prazo de vigência da  medida provisória, que 
passou a produzir efeitos desde sua edição, por sessenta dias, prorrogável, 
automaticamente, se ela não for aprovada dentro desse período, por igual e 
sucessivo período, uma única vez(art.62, §3º). (BARACHO JÚNIOR, LIMA, 
2013. p.68) 

 O procedimento de tramitação das medidas provisórias tem por marco 

inaugural aquele  definido no preceito constitucional que determina,  o envio de 

imediato, ao Congresso Nacional e desenvolve-se, sob o rótulo de projeto de lei de 

conversão.  

 Para Amaral Júnior (2012, p.148)  o modo de comunicação da edição do 

dispositivo provisório, feito  do governo ao parlamento, deve ocorrer por mensagem 

presidencial. Cumpre, ainda, instrumentaliza-la com os motivos justificadores, seria 

em tese, a exposição das razões que levaram à urgência e à relevância do tema 

tratado. 

 A análise da media provisória exige a constituição de comissão mista que será 

a responsável por emitir parecer no sentido de rejeição ou aprovação. O próprio 

parecer deve ser apreciado, sendo remetido à casa iniciadora, que no caso é a 

Câmara dos deputados. 
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 Há, é certo, prazo para que a casa em que a medida provisória esteja 

tramitando conclua o trâmite, sob pena de ter afetadas  sua atividade legislativa. É o 

que esclarece Amaral Júnior: 

Se, no entanto, os quarenta e cinco dias regimentais- contados da 
publicação da medida provisória no Diário Oficial da União – não forem 
cumpridos, a matéria entra em regime de urgência, trancando, desde logo, a 
pauta de deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando ( e 
somente a pauta desta). (AMARAL JÚNIOR, 2012. p.180) 

 Além da câmara, o senado também deverá fazer a sua apreciação. Vários 

cenários podem surgir dessa apreciação, aprovação total ou parcial, rejeição tácita 

ou expressa. Inclui-se ainda nesse contexto a possibilidade, de parte do Congresso 

de propor emendas ao texto.  Em sede de aprovação total, é consequência o 

encaminhamento para sanção do presidente, diversamente em havendo veto 

naturalmente retorna ao congresso. (NICOLAU, 2009, p. 138). 

 Por fim, nos casos em que não for aprovado o projeto de lei de conversão cabe 

ao Congresso Nacional disciplinar, e deve fazê-lo por decreto legislativo, as relações 

jurídicas ocorridas no período em que esteve vigente.  
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CAPITULO III 

 

 

“Nada se manifesta à mente humana, se esta não 

começa por mostrar-se acessível ao conhecimento 

que generosamente se apresenta à sua 

investigação.” (Carlos Bernardo González 

Pecotche). 

 

 

 Nesse III capítulo será feita abordagem acerca da nova sistemática de 

separação dos poderes e a inserção das medidas provisórias nesse contexto. É 

também parte do capítulo considerações sobre o controle exercido pelos poderes 

legislativo e judiciário. Consta ainda, por fim, ponderações sobre os interesses 

preponderantemente políticos do editor das medidas provisórias. 

 

 

3 AS MEDIDAS PROVISÓRIAS NO CONTEXTO DE ESTADO 

CONTEMPORÂNEO. 

 

 

 Majoritariamente, as discussões que envolvem as MP circunscrevem-se à 

esfera da interferência e harmonia entre os poderes constituídos. O sempre atual e 

recorrente dilema subsiste muito em razão das vicissitudes pela qual se tem 

vivenciado a teoria da separação dos poderes. 

 No Brasil, A separação dos poderes foi acolhida em sede constitucional  e de 

modo flexibilizado, implementando-se institutos outros que bem demonstram o 

entrelaçamento entre as funções do Estado,  é correto dizer, pois, sem dúvidas, as 
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medidas provisórias despontam nessa lista. Nesse sentido assevera Abramovay: [..] 

“E no caso brasileiro, não há dúvidas de que para compreender a relação entre 

esses poderes é fundamental discutir a utilização das medidas provisórias pelo 

presidente da República”(ABRAMOVAY, 2012. p.2). 

 A importância colhe-se pela natureza, são atos que embora expedidos pelo 

representante máximo do poder executivo não cumpre as atribuições de dar fiel 

cumprimento as leis, ao revés, de modo atípico inova no universo legiferante 

praticando-o, é bem verdade, com a permissão constitucional. 

  Remanescem hesitações, quando inseridos em ordenamentos consolidados 

pelo Estado democrático de direito, quaisquer mecanismos com potenciais de 

provocar corrosão nas bases estruturais desse sistema. Ocorre com as medidas 

provisórias situação semelhante.  

 Para Merlin Clève: 

A arquitetônica do Estado Democrático de Direito, ou Estado Social 
Democrático, no mundo Ocidental, tem procurado satisfazer, há um tempo, 
ambas as necessidades: (i) reagir às demandas do Executivo e (ii) realizar 
os postulados democráticos (pressupondo, entre outras coisas, o controle 
político - incluindo a atuação das minorias – e judicial da produção 
legislativa). (MERLIN CLÈVE, 2010. p. 20). 

 

 A propósito, qualquer ilação, do ponto de vista de crítica ou elogio às medidas 

provisórias exige, conhecimento do processo de formação do estado Democrático, 

cujas balizas ,não por acaso, encontra-se nos pilares da separação dos poderes. 

 

 

3.1. A separação dos poderes 

 

 

 O Estado possui pra si, pelo princípio da supremacia do interesse coletivo, 

prerrogativas que lhe proporciona criar, gerir e impor comandos ao conjunto de 

indivíduos que, de uma ou outra forma, a ele se vincula. É certo, portanto, a 

concentração  de funções opera, em grande medida, o poder soberano, capacidade 
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de se estabelecer na conformidade daquilo que se propôs e de modo natural, resistir 

a  influências externas. 

 A  concentração dos poderes não se dá por acaso, resulta da parte cedida por 

cada um daqueles que, necessitando de benefícios superiores as suas forças 

individuais, se vê impelido a aderir, para Rousseau, isso ocorre por força de um 

“contrato social” e tem como consequência: 

Se o Estado ou a cidade é tão só uma pessoa moral cuja vida consiste na 
união de seus membros, e se o mais importante de seus cuidados é o de 
sua própria conservação, faz-lhe necessária uma força universal e 
compulsória para mover e dispor cada parte da maneira mais conveniente 
ao todo. Tal como a natureza confere a cada homem um poder absoluto 
sobre todos os seus membros, o pacto social confere ao corpo político um 
poder absoluto sobre todos os seus, e é esse mesmo poder que, dirigido 
pela vontade geral, ostenta, como afirmei o nome soberania. (ROUSSEAUL, 
2013, p.35)  

 De par com isso, sempre se buscou fundamentos, de variadas ordens, com 

propósito de se definir como e a quem seria atribuída a nobre missão de otimizar a 

força estatal. No entanto, é com Aristóteles que primeiramente  desponta a visão da 

necessária divisão e limitação dos poderes  engendrados pelo surgimento das 

sociedades. 

 Nas formulações aristotélicas emergem-se colocações que tangenciam ao 

abuso de poder como aspecto natural, ínsitos àqueles que o detém e, por solução 

sugere o exercício, sobre este, de acurado controle como forma de freá-lo. 

(ABRAMOVAY, 2012, p. 9). 

 Aristóteles defendia a formação de um governo misto, para cada uma das 

esferas de poder, diferentes indivíduos são nomeados. Segundo Baracho Júnior: 

“Em Aristóteles percebe-se mais nitidamente a divisão de funções do Estado em 

três: havia a Assembleia Geral, o Corpo de Magistrados e o Corpo Judiciário” 

(BARACHO JÚNIOR, 2013. p.13). 

 Também não pode olvidar a inquestionável contribuição de Locke, para quem  

não haveria imparcialidade, caso a lei fosse aplicada pelos mesmos homens que a 

criaram, acolhendo, desse modo,  de bom grado a divisão das forças estatais. 

 Nesse ponto esclarece Sampaio: 
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Locke vê os poderes do Estado como  decorrentes do contrato social  que o 
fundar. Assim é que o poder legislativo se faz o supremo dentre os demais, 
já que tem a função de declarar as leis que são preexistentes à vida em 
sociedade, determinando as funções dos outros corpos do Estado, bem 
como fazendo as regras da vida em comum. Além dele, por sua teoria, 
havia o poder executivo, encarregado da execução das leis, e o poder 
federativo, inerente às sociedades e aos indivíduos mesmos antes da vida 
organizada no Estado, consistindo, basicamente, no poder de fazer a guerra 
e paz com outros Estados. (SAMPAIO, 2007. p. 26). 

 Como se percebe, em Locke, embora defendida a separação dos poderes, não 

se vislumbra a presença de um poder encarregado  de solução dos conflitos, é dizer, 

nessa formulação teórica ausente o judiciário. Do mesmo modo, os poderes não são 

de toda sorte isonômicos, com clara preponderância do poder criador das leis. 

  Sem embargos, ainda que Locke também se filie a essa corrente e de sua 

demonstrada contribuição, o ápice da separação dos poderes em três categorias 

estanques: executivo, legislativo e judiciário se deve ao francês Montesquieu, em 

sua celebre obra O Espírito das Leis. 

 Montesquieu considerava haver grave prejuízo à liberdade diante da 

concentração das funções estatais: 

Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o Poder 
Legislativo está reunido ao Poder executivo, não existe liberdade, pois se 
pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado apenas estabeleça 
leis tirânicas para executá-las tiranicamente. 

Não haverá também liberdade se o poder de julgar não estiver separado do 
Poder Legislativo e do Executivo. Se estivesse ligado ao Poder Legislativo, 
o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz 
seria legislador. Se estivesse ligado ao Poder Executivo, o juiz poderia ter a 
força de um opressor. (MOSTESQUIEU, 2000, p. 201) 

 A primeira interpretação da obra de Montesquieu pode levar ao equívoco de se 

pensar uma separação de poderes absoluta, com cada poder agindo de modo 

soberano em sua esfera privativa. No entanto, de fato, não é esse o ideal proposto 

pelo pensador. Sua teoria considera que quem tem o poder tende a abusar dele, por 

isso, seria necessário que o poder fosse contido por força semelhante. 

 Surge, portanto, as primeiras raízes do sistema de freios e contrapesos ou 

check and balances, que viria se desenvolver com grande força especialmente entre 

os americanos nos séculos XVII E XVIII. Esse movimento mescla fundamentos 

jurídicos, em essência derivados do Federalismo,  com  conceitos da física moderna, 
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esses últimos buscavam, pela observação das forças naturais, estabelecer 

mecanismos de limitação do poder. (ABRAMOVAY, 2012, p. 11). 

 Já para Nicolau, a limitação do poder  pelo sistema de freios e contrapesos é 

resultante  também de outros fatores: 

Fruto de condições históricas, políticas e até geográficas, os Estados 
Unidos da América desenvolveram durante o século XVIII um sistema 
político-constitucional que abrange o federalismo, o presidencialismo, um 
sistema de fiscalização de constitucionalidade das leis pelo Poder Judiciário 
exercido de modo difuso, além de um arranjo de freios e contrapesos 
atribuindo aos poderes constituídos funções típicas e atípicas que lhe 
permite um eficaz controle sobre os outros. [...] (NICOLAU, 2009. p.14). 

 É de ver, portanto, a tendência americana e, de resto, dos demais 

ordenamentos jurídicos contemporâneos de se buscar soluções eficazes ao 

fantasma da concentração do poder. Empenharam–se na arquitetura política de 

modo a estabelecer dentre as várias possibilidades, as que melhor se aperfeiçoavam 

a tal finalidade. 

 Outra tendência hodierna diz respeito ao diálogo constitucional entre as forças 

de um Estado. Trata-se de formulação que estabelece o apoio entre os poderes e 

que trouxe por consequência, adaptado ao modelo presidencialista brasileiro, a 

concretização do presidencialismo de coalizão.  

 Sampaio define presidencialismo de coalizão, nos seguintes termos: 

Pode-se definir presidencialismo de coalizão como o sistema presidencial e 
governo em que a governabilidade se dá pela formação de coalizão 
parlamentar mais ampla que o partido do presidente, servindo de apoio às 
políticas governamentais, o que é refletido na distribuição das pastas 
ministeriais e no exercício do poder de agenda legislativa pela presidência 
da República.[...]. (SAMPAIO, 2007. p. 127). 

 Tem-se, pois, a medida provisória como um instrumento que deve ser 

analisado do ponto de vista sistematizado, cuja formatação se amolda a novo 

conceito de estruturação estatal, donde a separação paulatinamente vem cedendo 

espaço ao diálogo e, forçoso reconhecer que o controle sobre ela exercido também 

há que ser feito nos moldes do novo arranjo. 
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3.2 O controle politico e jurisdicional 

 

 

 Dada a edição de qualquer medida provisória, os objetivos que a autorizam 

precisam ser submetidos à apreciação para se constatar, em concreto, a presença 

de situação extraordinária e o cumprimento das formalidades previstas pela 

constituição. Esse controle poderá ocorrer em dois momentos, num primeiro ele será 

político e exercido pelo poder legislativo, posteriormente e quando exigido a 

conformidade do ato pode ser revista pelo órgão judicial. 

 

 

3.2.1 O controle pelo parlamento 

  

 

  A permissão de criação legal, por ação de poder incumbido de outras funções 

é situação encarada como excepcionalidade. A natural consequência nesse 

contexto, por óbvio, determina que seja inspecionada a compatibilização do ato 

praticado com sua exigência no plano concreto. Essa conformidade pode, por 

exegese do texto constitucional, ser apreciada pelos outros poderes, dentro de suas 

atribuições. 

 De imediato, entrando em vigência as MP devem ser encaminhadas ao 

Congresso Nacional, é nesse momento que o parlamento, dentro de sua 

condicionada  liberdade de análise, atesta a exata conformidade e converte a 

medida em lei, a rejeita ou ainda oferece emendas ao texto original. (AMARAL 

JÚNIOR, 2012, p.144). 

 O ato deliberatório do Congresso Nacional põe em cheque os limites que, em 

concreto se sujeitam a aferição. Os requisitos e pressupostos taxados pela 

constituição carecem de clareza, a razão de imprecisão  dos conceitos que urgência 

e relevância tendem a ofertar. 

 Merlin Clève aponta o modo em que deve ser feito o juízo de adequação: 
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O controle parlamentar assume dupla dimensão: é politico e jurídico, a um 
só tempo. A atividade do Legislativo não é absolutamente livre, 
circunscrevendo-se às diretrizes, normas e princípios aprovados pelo 
constituinte. Por isso, o Congresso Nacional haverá de formular juízo 
político, mas também jurídico, no tocante à admissibilidade (concretização 
dos pressupostos de edição) da medida provisória. (MERLIN CLÈVE, 2010, 
p. 183). 

 Conclui-se, dessa forma, haver para o legislativo duplicidade de análise, de um 

lado o aspecto jurídico – que diz respeito a adequação do ato expedido com os 

ditames constitucionais previstos – e de outro o juízo politico, esses encerra-se pela 

apreciação da real necessidade de expedição do ato. 

 Nessa linha de raciocínio, deve-se atentar para a oportunidade que tem o 

parlamento de colmatar possível desvirtuamento feito pelo presidente da república, 

assegurando a lisura das criações legais, que em ultima análise é ônus de sua 

precípua função enquanto representante dos interesses do povo. 

 Não obstante, essa prerrogativa de avaliação tem sido, em diversas 

oportunidades, inutilizada. Nesse diapasão alerta Mota de Souza: “No entanto, 

devido ao atual estado de servidão e superveniência da maioria do Congresso 

Nacional, as medidas provisórias sequer são apreciadas por anos a fio, em flagrante 

desrespeito à sua própria dignidade como Poder do Estado”. (MOTA DE SOUZA, 

2003. p.325). 

 Embora aí se tenha feito alusão a período que antecede a E.C nº 32/2001, pois 

que, após essa alteração constitucional as medidas não votadas entram em regime 

de emergência de votação, a constatação revela a displicência com o parlamento 

vem tratando esse instituto. 

 Defendendo também a ineficiência do poder legislativo no âmbito do controle 

das Mp, pontua Merlin Clève: 

Lamentavelmente, porém, o congresso Nacional tem relegado a segundo 
plano o exercício do controle jurídico das providências normativas de 
urgência. Consequência: medidas provisórias de duvidosa 
constitucionalidade têm sido, às dezenas, convertidas em lei. Na prática, o 
controle duplo vem sendo simplificado até sua redução àquele de natureza 
exclusivamente política (no menor sentido da expressão, infelizmente). 
(MERLIN CLÈVE, 2010. p.185). 

 Conclui-se, pois, embora não se possa afirmar a inexistência de ordens de 

controle ditadas pelo regramento máximo o mesmo não pode ser dito quanto a  

eficácia pratica desse controle, ao menos no âmbito legislativo. 



42 
  

 

 

3.2.2 O controle pelo Judiciário 

 

 

 Razões hão de existir que dúvidas gravitem sobre as medidas provisórias 

mesmo após o  controle exercido pelo parlamento, até porque outras irregularidades 

podem haver em outros campos,  a exemplo de ilegalidades referentes ao 

procedimento legislativo, o cumprimento das questões formais que, em certa 

medida, não competem ao parlamento emitir juízo. 

 Cabe destacar, a propósito, que o controle jurisdicional, sob pena de influir de 

modo injustificado no mérito político feito pelo chefe do executivo, deve ser efetivado 

sob parâmetros bem definidos e restritos. Merlin Cléve sugere uma estrutura a ser 

observado na averiguação judicial: 

A fiscalização jurisdicional das providências normativas emergenciais pode 
ocorrer em três níveis. Está-se a referir (i) primeiro ao controle dos 
pressupostos de habilitação (se, afinal, estão ou não presentes); (ii) depois, 
ao controle da matéria objeto de  medida provisória (se suporta regramento 
legislativo provisório ou não); e, (iii) finalmente ao controle da 
constitucionalidade da matéria propriamente dita ( se é compatível, desde o 
ponto de vista substantivo, com as normas e princípios plasmados no 
Estatuto Fundamental). (MERLIN CLÈVE, 2010. p. 215) 

 Nesta senda, o controle jurisdicional, por vezes, encontra óbice quanto a 

profundidade de seu exercício, receoso de lesão as premissas do Estado 

democrático de direito, por muito tempo, o Supremo Tribunal Federal, órgão máximo 

de controle judicial, conservou-se em posição distante quanto ao efetivo controle 

politico dos atos editados pelo presidente, sob justificativa da discricionariedade 

ínsita das medidas provisórias. 

 Esta postura de prudência, invariavelmente, tem sofrido críticas, insurge-se 

contra a passividade que daí possa resultar e em ultima análise ao perigo de afronta 

ao Estado Democrático de Direito. Nesse sentido  bem destacam Baracho Júnior, 

Lima: [...] “de forma alguma afasta o dever do Poder Judiciário de averiguar em cada 

caso, quando instado, se houve ou não a caracterização de tais requisitos, levando a 
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crer que seria um antítese ao principio ‘dos freios e contrapesos’ afirmar o contrário. 

(BARACHO JUNIOR, LIMA, 2013. p 74). 

 Certa mudança ocorreu com o advento na carta de 1988, a Excelsa corte 

passou a admitir sua competência para investigar  a presença dos requisitos 

autorizadores da edição, sendo exercido, contudo, de modo restritivo, somente em 

casos de excesso na atribuição de legislar. (MERLIN CLÈVE, 2010, pg. 219). 

 Nesse sentido, o STF emitiu a seguinte interpretação: 

[...] 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. (...) A possibilidade de 
controle jurisdicional, mesmo sendo excepcional, apoia-se na necessidade 
de impedir que o presidente da República, ao editar medidas provisórias, 
incida em excesso de poder ou em situação de manifesto abuso 
institucional, pois o sistema de limitação de poderes não permite que 
práticas governamentais abusivas venham a prevalecer sobre os postulados 
constitucionais que informam a concepção democrática de Poder e de 
Estado, especialmente naquelas hipóteses em que se registrar o exercício 
anômalo e arbitrário das funções estatais.( STF,ADI 2.213 MC/DF, rel. min. 
Celso de Mello, j. 4-4-2002, P, DJ de 23-4-2004.) 

 Como se vê o pretório Excelso tem admitido a possibilidade de revisão dos 

atos emanados pelo executivo, especificamente relacionados às medidas 

provisórias, e no que pertine aos pressupostos para a edição (relevância e urgência) 

somente em situações muito excepcionais quando flagrante o descumprimento de 

norma constitucional. 

 Importante papel de controle, também a cargo do judiciário, é aquele dirigido à 

constitucionalidade seja da própria medida provisória ou da lei de conversão. Cabe 

nesse ponto estabelecer que em certos casos, a pecha de inconstitucionalidade 

afetará tão somente aquela e em outras vezes, ambas. 

 Quanto ao controle de constitucionalidade das medidas provisórias adverte 

Moraes: 

A medida provisória enquanto espécie normativa definitiva e acabada, 
apesar de seu caráter de temporariedade, estará sujeita ao controle de 
constitucionalidade, como todas as demais leis e atos normativos. O 
controle jurisdicional das medidas provisórias é possível, tanto em relação à 
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disciplina dada a matéria tratada pela mesma, quanto em relação aos 
próprios limites materiais e aos requisitos de relevância e urgência.( 
MORAES, 2014, p. 690) 

 Resta evidente que o enquadramento das medidas provisórias como sujeitas 

ao controle se deve pelo fato da natureza de norma que carregam, e que por isso, 

não podem contrariar a supremacia constitucional. 

 A inconstitucionalidade será na medida do comando legal que se estar a 

analisar. Uma medida provisória pode ser inconstitucional, por exemplo se lhe falta 

os requisitos de urgência e relevância. No entanto a lei de conversão, ato do 

legislativo, não se submete a essa imposição. Amaral Júnior esclarece: 

No entanto, o processo de conversão em lei implica exercício pleno da 
função legislativa das Casas parlamentares, Casas essas que não estão 
sujeitas aos limites postos pelos pressupostos constitucionais à decretação 
de urgência. Se ambas as casas podem  aprovar a mesma disciplina em 
uma lei ordinária, não subsistem motivos para impedi-las de fazê-lo na lei de 
conversão.(AMARAL JÚNIOR, 2012. p.237). 

 De modo distinto, havendo vício que macula o processo de conversão, assim 

entendidos os que se manifestam em desacordos às prescrições constitucionais 

para o processo formal de elaboração das leis, ou materiais que não poderiam ser 

abordados pela medida provisória fulminam  todo o processo e, consequentemente 

a lei de conversão. 

 

 

3.3 Os interesses políticos do chefe do executivo 

 

 

 Na forma de governo adotado pelo Brasil o chefe do executivo tem nas mãos  

meios  quase que absolutos de governança. Usufrui de prerrogativas pensadas para 

facilitar o desenvolvimento de suas funções e realizar os objetivos da coletividade. 

 É forçoso admitir, entretanto, que tais permissões revelam uma face impensada 

e quase sempre obscura, que desatina totalmente dos propósitos outrora 

pretendidos pelo constituinte originário, quando em êxtase democrática, fez inserir o 

no ordenamento jurídico pátrio.  
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 A propósito, recentemente fora editada a MP  nº 782, de 31 de maio de 2017, 

cuja ementa se apresenta: 

Nova Ementa da Redação 
NOVA EMENTA: Estabelece a organização básica dos órgãos da 
Presidência da República e dos Ministérios; altera a Lei nº 13.334, de 13 de 
setembro de 2016; e revoga a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e a 
Medida Provisória nº 768, de 2 de fevereiro de 2017.        (BRASIL, Câmara 
dos deputados). 

 A medida dispõe sobre a organização dos ministérios e proporcionou 

acentuadas críticas no universo político  e também jurídico. Alguns partidos com 

representação nacional buscam mecanismos para anular o ato editado. Nesse 

sentido expõe Pompeu: 

A Rede Sustentabilidade, que apresentou a ação, alega que o Executivo 
não poderia reeditar a medida, já que a MP 768 — que trata do mesmo 
tema — perdeu a validade e não foi votada no Congresso. Segundo a Rede, 
a MP serve apenas para manter o foro privilegiado do aliado do presidente 
Michel Temer, uma vez que Moreira é alvo da Operação Lava Jato. A ação 
apresentada no STF afirma ainda que é preciso evitar que a edição de 
medidas provisórias se tornem ferramentas constantes para burlar decisões 
do Congresso. (POMPEU, Revista Consultor Jurídico, 23 de março de 
2018, 20h53). 

 Ainda que a irresignação política  de forças partidárias contrárias ao presidente  

da república e que isso se aflore em evidências, a organização ministerial não 

parece, em princípio, ser matéria que demande urgência, a ponto de exigir-se a 

edição de medidas provisórias.  

 Cabe ainda destacar que o posicionamento do Ministério Público, por meio da 

procuradora Geral da República Raquel Dodge, nesse caso, foi no sentido de 

irregularidade da medida provisória, alegando que o ato carece de urgência e revela 

desvio de finalidade.  

 Também gerou enorme discordância jurídica a Mp 808 de 14.11.2017, essa 

disciplinou  vários pontos da lei que se convencionou denominar reforma trabalhista, 

sobre ela comenta Machado: 

A Lei 13.467/2017 já estava em vigor, desde 11 de novembro – três dias 
antes da edição da citada MP. Pergunta-se: qual a urgência para três dias 
depois a MP 808 ter sido editada e que não tenha sido antevista na 
tramitação do PL 6.787? A Presidência, seus órgãos de assessoramento 
jurídico, as comissões internas das Casas legislativas, todos não viram 
problemas de forma e de conteúdo nas alterações procedidas em muitos 
pontos da “Lei da Reforma” à CLT? Não viram inconsistências de caráter 
(in)constitucional? E o que dizer do silêncio dos órgãos sindicais, do 
Ministério Público do Trabalho, parlamentares, ou quaisquer outros 
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análogos interessados em tutelar a higidez do processo constitucional e 
legislativo, mormente quando se está a tratar de alterações juslaborais, 
muitas de natureza sociofundamental?(MACHADO, Coluna: Atualidades 
Trabalhistas, 2018). 

 A mencionada medida surge num contexto pós-alteração da legislação 

trabalhista e é fruto do cumprimento, por parte do planalto, de acordo feito com o 

Congresso Nacional visando acelerar a votação do texto proposto, sem modificação 

da redação. 

 Conclui-se, dessa forma, ser de difícil comprovação dos requisitos 

constitucionais para edição de medida provisória que tenta regulamentar lei nova, 

recém-discutida e aprovada pelo processo legislativo. Ao revés revela artifício de 

que fez uso o presidente com objetivo nitidamente político. 

  Esse objetivo político se diga, não é aquele de governança em prol de politicas 

públicas, ações afirmativas ou quaisquer atos quejandos. É, por essência, manobras 

que faz uso o presidente para manter sólida base aliada, trata-se de ajustes 

recíprocos entre governo e parlamento, onde favores são bem visto e interesses 

pessoais, inevitáveis.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

 É fato incontestável, hodiernamente a função governamental de um país exige 

muito além de mera execução de leis criadas. As transformações na estrutura do 

Estado culminaram com o surgimento de um papel prestacional, efetivador de 

direitos, posto ao encargo deste. Frente a essa nova dinâmica a medida provisória 

se revela como importante meio de tratamento rápido dos problemas. 

 Diante disso, desarrazoado qualquer pretensão de abolição por completo dos 

artifícios que a própria Constituição Federal outorga a bem da gestão estatal, dentre 

os quais a possibilidade de, inclusive, criar normas com toda a força que uma lei 

possui. Antes, é preciso equilíbrio. 

 A história, no entanto, não traz boas recordações. O instrumento medida 

provisória fez surgir, não raro, fábricas de leis, conjunto de regramentos com 

vastidão capaz de provocar espanto até mesmo nos indivíduos mais incautos.  A 

criatura  que deveria se situar da esfera da atipicidade passou a dominar o cenário 

legislativo, prevalecendo, inclusive sobre a própria atividade do parlamento. 

 Toda essa experiência não foi suficiente, o temor vivido durante  o período de 

regimes opressores de nítida supremacia do chefe de governo , parece ter agido de 

maneira paradoxal e apesar das disposições que o texto constitucional de 1988 

entendeu imponentes, ao fim se tornaram combustíveis para nova enxurrada de 

edições de atos provisórios.  

 Em verdade, já no pós Estado democrático ainda é assustador  a quantidade 

de medidas provisórias, em flagrante usurpação de competências constitucionais 

assegurada a outro poder. 

 É claro, entretanto, que não se está a defender a separação total entre os 

poderes, longe disso. Não se tem espaço para a separação de poderes nos exatos 

moldes pretendido por Montesquieu, aquele ideal pretendido aplica-se a outra 
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sociedade e a  atual evoluiu, ganhou novos contornos e os poderes do atual Estado 

se equilibram  e há inegável necessidade de flexibilização. 

 O presidencialismo de coalização  parece que “está na moda”, parlamento e 

governo mantem diálogo constante e a ausência de uma “base aliada” forte pode 

significar a impossibilidade do presidente realizar as planos almejados. 

 No entanto, há certo perigo, o diálogo pode dar ensejo a troca de favores que, 

nem sempre se apresentam salutar para uma democracia organizada, mormente 

quanto o diálogo traz por consequência impactos no poder fiscalizatório. 

 Assim, um controle efetivo dos pressupostos constitucionais parece ser uma 

saída para o emblemático caso das medidas provisórias Nesse contexto, ganha 

força o Poder Judiciário, legítimo para erradicar qualquer irregularidade 

superveniente. 

  

  

 . 
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