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1.  Medida provisória 

 

 

1.1  A Constituição brasileira, de outubro de 1988, diz em seu art. 62: “Em caso de relevância 

e urgência, o Presidente da  República poderá  adotar  medidas provisórias, com força de lei, devendo 

submetê-las de imedidato 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.” 
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  Essa norma desdobra-se em várias proposições: 

 

                                                 
1
 Diz o art. 77 da Constituição italiana:  “O governo não pode, sem delegação das Câmaras, editar 

decretos que tenham valor de lei ordinária.  Quando, em casos extraordinários de necessidade e 

urgência, o governo adota sob sua responsabilidade medidas provisórias com força de lei, deve no 

mesmo dia apresentá-las para conversão às Câmaras que, mesmo em recesso, são imediatamente 

convocadas e reúnem-se dentro de cinco dias.  Os decretos perdem eficácia desde o início, se não forem 

convertidos em lei dentro de sessenta dias da sua publicação.  As Câmaras podem, todavia, regular com 

lei as relações jurídicas formadas sobre a base dos decretos-lei não convertidos.” 



  a) o presidente da República pode adotar medidas provisórias, com força de lei;  

 

  b) essas medidas podem ser adotadas em caso de relevância e urgência;   

 

  c) elas têm força de lei a partir da publicação; 

 

  d) elas devem ser submetidas de imediato ao Congresso Nacional;  

 

  e) estando o Congresso em recesso no momento da edição de medida provisória, deverá 

ser convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias, a fim de apreciá-la; 

 

  f) a medida provisória perde a eficácia, desde a edição, se não for transformada em lei no 

prazo de trinta dias, a partir de sua publicação;  

 

  g) nesse caso, o Congresso Nacional deve disciplinar as relações jurídicas dela 

decorrentes. 

 

  Toda medida provisória é um híbrido, que contém em parte as características da lei, e em 

parte  as características de um projeto de lei.   Da lei possui as características formais e materiais, menos 

as decorrentes de sua provisoriedade e de sua fonte.  Como projeto de lei, de iniciativa do Executivo, 

tem tramitação própria, que deve estar finda no prazo de trinta dias, sob pena de caducidade.  Define-se 

pois, sinteticamente, como  um projeto de lei especial, com eficácia adiantada e resolúvel:   sendo 

transformado em lei dentro de trinta dias, passa a vigorar como lei; não sendo transformado em lei nesse 

prazo, perde a eficácia desde a edição (caducidade “ex tunc”), desconstituindo-se todos os seus efeitos.  

 

  Observem-se os pontos de contacto entre a medida provisória e o estado de defesa (art. 

136 da Constituição):  a) o presidente da República pode decretar estado de defesa para preservar ou 

prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade 

institucional ou atingidas por calamidade natural de grandes proporções;  b) o decreto e sua justificação 

serão submetidos ao Congresso Nacional, dentro de vinte e quatro horas;  c) se o Congresso estiver em 

recesso será convocado extraordinariamente, no prazo de cinco dias, para apreciá-lo;  d) o estado de 

defesa dura no máximo trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as 

razões que justificaram sua decretação;  e)  rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa.   

 

 

 

1.2  No ano de 1988 (de outubro em diante) foram editadas l5 medidas provisórias, e, a partir 

daí, 103 em 1989, 163 em 1990, 11 em 1991, 10 em 1992, 96 em 1993, 405 em  1994, 437 em 1995, 647 

em 1996, 707 em 1997 e 817 em 1998, ano imediatamente anterior à elaboração desta resenha, o que 

perfaz, até esse momento,  3.411 medidas provisórias; dessas, 376 (11%)  foram transformadas em lei, 

sendo que 183 (5,3%)  transformadas em lei dentro do prazo constitucional de trinta dias, e as outras 193 

(5,6%) aprovadas na forma de reedições; essas 193, somadas às suas respectivas reedições, totalizam 

1.798 medidas provisórias (52,7%).     Sobram portanto 1.430 (41,9%) medidas provisórias, que entram 

em uma dessas categorias, ou, às vezes, em mais de uma delas:  a)  foram rejeitadas expressamente pelo 

Congresso (18 = 0,05%);  b) caducaram (rejeição tácita);  c) foram repelidas pelo Judiciário;  d) foram 

revogadas;  e) foram retiradas do Congresso pelo Executivo, no decurso do prazo de trinta dias;  f) foram 



fundidas com outra medida provisória; g) integram o estoque rolante das medidas provisórias, que são 

reeditadas mês a mês.  
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  As medidas provisórias de n° 1 a 9 são decretos-lei, transformados em medidas 

provisórias por força do disposto no art. 25-§ 2° do Ato das Disposições Constitucionais Provisórias, de 

outubro de 1988.   Mas as medidas provisórias de n° 11 a 19 já foram reedições das medidas 1 a 9.   

Dessas nove primeiras medidas provisórias, seis foram transformadas em lei, após sua primeira reedição. 

 

  A última medida provisória editada no ano de 1998 é a de n° 1.793, mas desde 1988, 

como já se assinalou acima, foram editadas, até 31.12.1998, 3.411 medidas provisórias, das quais apenas 

504 (14,7%) são originais, e as restantes 2.907 (85,2%) reedições.  Considerando que dessas 504 mpo    

183  (5,3% do total) se transformaram em lei, as restantes 321 mpo (9,4% do total) ou foram 

transformadas em lei na forma de reedição ou  caíram numa das categorias indicadas acima nas alíneas 

“a” até  “g”, isto é, foram rejeitadas, ou caducaram, etc. 

 

  Em resumo: 

 

  total das medidas provisórias............................................................   3.411      

  mp originais (MPO) .........................................................................      504   (14,7%) 

  reedições ..........................................................................................   2.907   (85,2%) 

   reedições simples .................................................................   2.392   (70   %) 

   reedições com alteração de texto ..........................................      519   (15   %)    

  mp transformadas em lei...................................................................      376   (11   %) 

   transformadas em lei dentro de trinta dias ...........................      183   (  5,3 %) 

   aprovadas na forma de reedição............................................      193   (  5,6%) 

  mp descartadas..................................................................................   1.430   (41,9%) 

  reedições não descartadas.................................................................    1.789   (52,7%) 
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2
 O Senado Federal (Secretaria de Informações e Documentação) publicou um volume sobre o 

levantamento das medidas provisórias, com dados atualizados em 28 de fevereiro de 1999.  Esse 

levantamento inclui as seguintes relações:  a) das medidas provisórias, por ordem cronológica; b) das 

medidas provisórias reeditadas com alteração de texto; c)  das medidas provisórias que resultaram em 

lei; e mais os gráficos das medidas provisórias por ano e por período de governo. As tabelas numéricas 

sobre medida provisória constantes deste artigo  foram elaboradas a partir desse levantamento; essas 

informações contudo não são perfeitas, devido a um certo desencontro de informações, diferenças de 

interpretação, ou as próprias dificuldades implicadas na complicada teia de medidas provisórias. Por 

exemplo:  a medida provisória n° 111, de 27.11.89,  versando sobre prisão temporária, é aí apontada 

como tendo se convertido na lei n° 7.960/89; isso confere com os registros do Congresso, segundo os 

quais o respectivo projeto de lei de conversão foi aprovado em 14.12.89, e sancionado no dia 21.12.89.  

Acontece que, argüida a inconstitucionalidade dessa mp pela Ordem dos Advogados do Brasil, a 

respectiva ação (ADIn n° 162, j. 2.8.93) foi tida como prejudicada, nos termos do voto do relator, o 

ministro Moreira Alves, porque, segundo as informações prestadas pelo presidente da República, a MP 

n° 111 não foi convertida em lei no prazo de trinta dias, como também porque a matéria (prisão 

temporária) “foi disciplinada na Lei n° 7.960, de 21 de dezembro de 1989, com as alterações devidas.” 

(RTJ 152/339). 
 
3
 São relativos os critérios em que se baseia essa tabulação, visto que muitas das reedições são feitas  

com alteração de texto.  



  Até junho de 1996 as medidas provisórias eram identificadas de acordo com a série 

numérica simples;  a partir daí porém, em conseqüência do decreto n° 1.937, de 21.6.96, ao respectivo 

número acrescentam-se dígitos, correspondentes à reedição (assim, por exemplo, a primeira reedição da 

MP n° 1.463 passou a ser designada como MP n° 1463-2; e a MP n° 1.763-63, de 12.2.99, corresponde à 

sexagésima terceira reedição da MP n° 470, de 12.4.94). 
4
  A partir de então a série numérica fica 

desemparelhada com relação à série cronológica; assim, por exemplo, a MP 1.510 é anterior à MP 1.466-

2. 
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2.  Medida provisória e lei ordinária 

 

 

  Medida provisória é norma jurídica infra-constitucional, situada, sob o ponto de vista 

hierárquico, no mesmo patamar da lei ordinária. 
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  Dir-se-ia, à primeira vista, que a  distinção entre lei ordinária e  medida provisória, no 

ordenamento jurídico brasileiro, é apenas de ordem formal, conforme o respectivo emissor:  a lei nasce 

do processo legislativo regular, com  atuação dos poderes legislativo e executivo, e a medida provisória 

provém, excepcionalmente,  do poder executivo.  Haveria pois uma semelhança substantiva - quase uma 

identidade  - entre a lei e a medida provisória.   

 

  A medida provisória participa sem dúvida, sob muitos aspectos, da natureza da lei 

ordinária.   Sendo da essência da medida provisória sua provável transformação em lei,  ela é uma 

espécie de espelho da lei ordinária, em que se reproduzem  as características desta.   A lei ordinária é a 

                                                 
 
4
  O decreto1.937, de  21.6.96 diz em seu art. 12: “Na reedição de medidas provisórias, serão mantidos 

os números originários a elas atribuídos, acrescidos do número correspondente à reedição, separado 

por hífen.   Parágrafo único - Somente será atribuído número novo ao primeiro texto da medida 

provisória em edição.” Essa disposição veio a ser modificada pelo dec. n° 2.124, de 29.1.99, ficando, 

afinal, com a redação que lhe foi dada pelo dec. n° 2.954, de 29.1.99, em seu art. 17:  “As medidas 

provisórias terão numeração seqüencial em continuidade às séries iniciadas em 1988.  § 1° - Na 

reedição de medidas provisórias, serão mantidos os números originários a elas atribuídos, acrescidos 

do número correspondente à reedição, separado por hífen.  § 2° - Em se tratando de revogação, com 

reprodução parcial ou integral de texto de medida provisória anterior, atribuir-se-á novo número ao 

ato normativo, acrescido do número correspondente de reiterações.  § 3° - Será atribuído número novo 

ao primero texto de medida provisória em edição.”  
 
5
 Esse tipo de numeração induz-nos a acreditar que se trata de uma série de medidas provisórias, todas do 

mesmo teor, ou ao menos versando a mesma matéria.  Isso entretanto não acontece: primeiro porque o 

governo acostumou-se a reeditar medidas provisórias com alteração de texto, ou acréscimo de matéria 

distinta, ou com fusão de outras; depois porque, como a mp não aprovada ou convertida em lei perde a 

eficácia “ex tunc”dentro de trinta dias, mesmo que se edite nova medida, idêntica, não se estabelece 

entre elas continuidade normativa.   
  
6
  O poder de editar lei complementar é poder de conformação da Constituição, cabente, por definição, ao 

poder constituinte derivado. Note-se que a matéria reservada a lei complementar não pode ser objeto de 

delegação ao poder executivo  (Constituição, art. 68-§ 1°). 



figura regular, e a medida provisória é a figura excepcional, carente dos traços definitivos e duradouros 

da lei ordinária. Assim sendo, parece útil termos presentes as características substantivas da lei ordinária.   

 

  Em primeiro lugar, para que obrigue, a lei ordinária deve implicar o pressuposto 

fundamental de toda norma jurídica, que lhe justifica a existência, o vigor e a eficácia: a convicção de 

sua necessidade;  regra arbitrária não pertence ao mundo jurídico.    Mesmo que seja difícil definir o 

Direito ou a justiça, é fácil visualizar, no arbítrio, a sua antítese.   Em segundo lugar, o objeto da lei 

ordinária é  matéria de reserva legal.    Por último, a lei é geral, abstrata e prévia.   Todas essas, assim 

como as respectivas exceções, são características partilhadas pela medida provisória.   

 

   

 

3. Medida provisória e decreto-lei 

 

 

3.1  A palavra “decreto” vem do latim “decretum”, particípio passado do verbo “decernere”, 

que significa julgar, determinar, decidir, resolver. 

 

  O termo “decreto” costumava ser utilizado, ao invés de “lei”, para designar a norma 

jurídica primária.  A forma “lex” (de “legere”) associou-se, com o tempo, à república; nesta, reservou-se  

o termo  “decreto” para designar a norma primária editada por governo provisório (foi o que aconteceu 

entre  nós ao instaurar-se a República, e após a revolução de 1930, até a reconstitucionalização de 1934), 

e posteriormente, para designar a norma editada pelo Executivo, de natureza regulamentar.   

 

  Após a revolução constitucional, e a fixação do termo “lei” como única designação 

juridicamente aceitável para a norma primária, já não se podia designar simplesmente como decreto a 

norma primária editada pelo poder executivo. Esta, correspondente a um regime de exceção, ou a uma 

atribuição excepcional do Executivo dentro do Estado de Direito, passou a designar-se então como 

“decreto-lei”.   Decreto-lei é norma editada pelo poder executivo, com força de lei. 

 

  Foi Getúlio Vargas, copiando o que havia na Itália mesmo antes do fascismo,  o 

introdutor do decreto-lei em nossa história, com a Ordenação de 10 de novembro de 1937.    Essa Carta 

previa quatro tipos diferentes de decreto-lei, dos quais os três primeiros,  segundo ordem decrescente de 

arbítrio, eram os contemplados nos arts. 14, 13 e 12, a saber:  “Art. 14-  O Presidente da República, 

observadas as disposições constitucionais e nos limites das respectivas dotações orçamentárias, poderá 

expedir livremente decretos-leis sobre a organização do Governo e da administração federal, o 

comando supremo e a organização das forças armadas.” ;  “Art. 13- 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-leis sobre as matérias de competência legislativa da União 

excetuadas as seguintes: a) modificações 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.  Parágrafo único - Os decretos-leis para serem expedidos dependem de parecer 

do Conselho da Economia Nacional, nas matérias da sua competência consultiva.”;  Art. 12- O 

Presidente da República pode ser autorizado pelo Parlamento a expedir decretos-leis, mediante as 

condições e nos limites fixados pelo ato de autorização.”  

 

   Essa enumeração  serve como curiosidade histórica ou taxinômica, visto como a Carta de 

1937 jamais foi posta em vigor, vivendo a nação, a partir de novembro desse ano, em pleno regime de 



arbítrio.  O art. 180 previa que  “Enquanto não se reunir o Parlamento Nacional, o Presidente da 

República terá o poder de expedir decretos-leis sobre todas as matérias da competência legislativa da 

União”; esse o quarto tipo de decreto-lei, e o mais arbitrário de todos; como o Parlamento jamais se 

reuniu, o ditador  exerceu plena competência legislativa até ser apeado do poder, em outubro de 1945. 

 

  Em 1964 tivemos novo golpe de Estado, e em conseqüência  a restauração do decreto-lei.  

O  Ato Institucional n° 2, de 2.10.65, assim dispunha, em seu art. 30:  “O Presidente da República 

poderá baixar atos complementares do presente, bem como decretos-leis sobre matéria de segurança 

nacional.”    

  A Ordenação de 1967 tratou do tema em seu art. 58:  “O Presidente da República, em 

casos de urgência ou de interesse público relevante, e desde que não resulte aumento de despesa, 

poderá expedir decretos com força de lei sobre as seguintes matérias:  I- segurança nacional;  II- 

finanças públicas.  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.” 

 

  Assim, o Congresso sofreu, em favor do Executivo,  um corte na sua competência 

normativa, porque:  a) a rejeição do decreto-lei correspondia a uma revogação (desconstituição “ex 

nunc”) e não à sua ineficacização “ex tunc”;  b)  não podia emendar o decreto-lei;  c) era posto em 

situação de inferioridade face ao que se passou a designar como  “decurso de prazo”; com esse 

expediente, invertia-se contra ele o ônus da aprovação do decreto-lei, dando-se ao Executivo a  primazia 

do processo legislativo. 

 

  A Ordenação de 1969, por sua vez,  previu em seu art. 55:   “O Presidente da República, 

em casos de urgência ou de interesse público relevante, e desde que não haja aumento de despesa, 

poderá expedir decretos-leis sobre as seguintes matérias:  I- segurança nacional;  II- finanças públicas, 

inclusive normas tributárias; e III- criação de cargos públicos e fixação de vencimentos.  § 1°- 

Publicado o texto, que terá vigência imediata, o Congressso Nacional o aprovará ou rejeitará, dentro 

de sessenta dias, não podendo emendá-lo; se, nesse prazo, não houver deliberação, o texto será tido por 

aprovado.  § 2° - A rejeição do decreto-lei não implicará a nulidade dos atos praticados durante a sua 

vigência.”  

 

  A “emenda constitucional” n° 11, de 13.10.1978 - que revogou os atos institucionais e 

complementares, constituindo portanto ato terminal do regime excepcional  -  alterou o § 1° da 

Ordenação de 1967-69, para fazer a apreciação do decreto-lei dependente de mensagem do presidente da 

República, sendo o prazo de sessenta dias contado a partir do recebimento dessa mensagem;  finalmente, 

a “emenda constitucional” n° 22, de 1982, alterou novamente o § 1°, estabelecendo que, na falta de 

deliberação em quarenta e cinco dias, a matéria seria incluída automaticamente na ordem do dia, em 

regime de urgência, nas dez sessões subsequentes, considerando-se aprovado se ao final dessas não 

tivesse sido apreciado. 

 

  A partir do ato institucional n° 2/65, até a “emenda” n° 11/78 (aproximadamente treze 

anos) além de atos institucionais e atos complementares, foram editados 1.638 decretos-lei, o que 

equivale aproximadamente a 0,34 por dia, incluídos os fins de semana e feriados. 

 

 

3.2  Celso Antonio Bandeira de Mello, com sua peculiar argúcia, mostrou que uma coisa é a 

matéria, o objeto sobre o qual pode versar o decreto lei (no caso, a segurança nacional); e outra, a razão 



inspiradora do decreto-lei:  “Disciplinar certo assunto animado por inspirações de segurança nacional 

ou por objetivos financeiros, é coisa muito diversa de regular o próprio assunto segurança nacional, o 

próprio assunto financeiro ou cargos públicos.  ..........Por isso é inconstitucional a esmagadora maioria 

de decretos-leis expedidos pós-1967.” 
7
    

 

  Sem estabelecer essa distinção, e entendendo que tudo podia ser matéria de segurança 

nacional, o ditador legislava a respeito de tudo, com a complacência do judiciário. Essa prática 

continuou durante a chamada “transição democrática” e durante a “nova República”,  instaurada com a 

eleição de Tancredo Neves e o governo de José Sarney, vice-presidente que, com a morte daquele,  

assumiu a presidência a partir de  15.3.1985. 
8
 

 

  Aresto da 8a. Câmara do 2° Tribunal de Alçada Civil de S. Paulo, proferido em 21.4.87, 

(portanto, quando já se instalara o Congresso Constituinte),  após longas elocubrações sobre o conceito 

de segurança nacional,  considerava  “ledo engano” supor que matéria de locação predial não poderia ser 

disciplinada por decreto-lei (RT 622/134).  Isso não obstante  decisão do Supremo Tribunal Federal, em 

23.8.1967: “Repugna à Constituição que, nesse conceito de segurança nacional, seja incluído assunto 

miúdo de Direito Privado, que apenas joga com interesses também miúdos e privados de particulares, 

como a purgação da mora nas locações contratadas com negociantes e locatários.” (RE n° 62.739-SP, 

RTJ 44/54).   

 

  Embora o texto desse último acórdão não entre na análise do tema, a respectiva ementa 

consignou o que se transformaria em paradigma quanto aos pressupostos do decreto-lei:  “ A apreciação 

dos casos de „urgência‟ ou de „interesse público relevante‟, a que se refere o art. 58 da Constituição de 

1967, assume caráter político e está entregue ao discricionarismo dos juízos de oportunidade ou de 

valor do Presidente da República, ressalvada apreciação contrária e também discricionária do 

Congresso.”  
9
 

 

 

3.3  Durante a ditadura de 1964, foi generalizada a aversão provocada pelo decreto-lei.  

Elaborado sem as garantias do processo legislativo ordinário, ele ensejava o arbítrio normativo, pela 

                                                 
 
7
 Celso Antônio Bandeira de Mello, “O decreto-lei no direito brasileiro”, RDP 72/30. 

 
8
   No período de 1.299 dias (de 15.3.1985 a 4.10.88) foram editados 206 decretos-lei (desde o dec. lei n° 

2.276, de 15.3.85, até o dec. lei n° 2.481, de 4.10.88), o equivalente a um decreto lei a cada seis dias.  

Pareceres governamentais em defesa de decretos-lei faziam a apologia do autoritário instituto; veja-se 

por exemplo o parecer PGFN/PG n° 515/88, a respeito da constitucionalidade de decreto-lei sobre 

reajuste a servidores públicos, que após enumerar seu uso em vários países concluía:  “Afiguram-se 

despiciendas outras considerações sobre a figura do decreto-lei, eis que, entre nós, a Assembléia 

Nacional Constituinte deliberou, em primeiro turno de votação, conservá-lo, embora com outra 

denominação (medidas provisórias com força de lei), maior esfera de aplicação (casos de relevância e 

urgência), qualquer que seja a matéria, e submetido a normas mais rígidas para a respectiva aprovação 

pelo Congresso Nacional (perda da eficácia se não se transforma em lei, no prazo de 30 dias).” (RDA 

172/198).  
 
9
  Esse entendimento foi reiterado no julgamento do recurso extraordinário n° 74.096, em 13.6.72, sendo 

relator o ministro Oswaldo Trigueiro:  “Os pressupostos de urgência e relevante interesse público 

escapam ao controle do Poder Judiciário.” (RTJ 62/819).    



prática do casuísmo; e considerado  como peça básica do assim chamado “entulho autoritário”, estava 

previamente condenado ao inaugurar-se  o Congresso Constituinte, em fevereiro de 1987.   Havia porém 

interesses governamentais na sua permanência, e o decreto-lei acabaria   instilado na carta democrática 

(arts. 59-V e 62), com a diferença de que o prazo para sua aprovação corria contra o poder executivo: 

não aprovado dentro de trinta dias, o provimento perderia a eficácia, “ex tunc”.      

 

  Uma das conclusões aprovadas no Congresso Nacional de Advogados Pró-Constituinte, 

realizado em S. Paulo de 1 a 4 de agosto de 1983, propunha:  “O legislador constituinte brasileiro, que 

assuma a tarefa de dar ao país uma Constituição democrática, deverá recompor o equilíbrio entre os 

Poderes, tomando, entre outras, as seguintes decisões:  a) eliminar o decreto-lei, por ser incompatível 

com o regime de normalidade democrática, quando o Executivo deverá dispor de outros instrumentos 

para fazer face às situações de urgência;  b) eliminar o instituto do decurso de prazo na tramitação dos 

projetos de lei do Executivo” (painel sobre “Sistema de governo e partidos políticos; expositora 

Bernadette Pedrosa; Anais, p. 113). 

 

  Na sua proposta de Constituição, a Comissão Afonso Arinos não contemplou o decreto-

lei. 

 

  Abertos os trabalhos constituintes, e dividida por várias comissões e subcomissões a 

tarefa de redigir seu texto original, a Subcomissão do Poder Legislativo, ao concluir seus trabalhos em 

maio de 1987, grafou no respectivo relatório:  “Aboliram-se dois instrumentos arbitrários de produção 

de leis, constituídos pelo decurso de prazo e pelo decreto-lei.   Optou-se pela extinção do decreto-lei, 

atendendo a inúmeras sugestões de constituintes, de funcionários do Congresso, de cidadãos e de 

entidades da sociedade civil, e levando em conta o desgaste que esse recurso do Executivo vem 

provocando no Poder Legislativo.  Ademais, é importante ressaltar que o decreto-lei é na realidade uma 

gigantesca porta aberta por onde têm transitado, lado a lado, tanto leis urgentes e inadiáveis, portanto 

necessárias ao país, quanto verdadeiros abusos jurídicos, aos quais o Congresso se vê levado a 

sancionar.”  

 

  Contudo, ao anunciar seu parecer em 6 de junho de 1987, o constituinte Egídio Ferreira 

Lima, relator da Comissão da Organização dos Poderes, registrava:  “O Decreto-lei, sempre abastardado 

pelos regimes autoritários, reconquista a sua roupagem democrática  e os seus fundamentos históricos,   

como fator de modernização e rapidez na ação administrativa, nos casos de importância e urgência, tão 

presentes no mundo moderno.”  Em seguida, assim apresentava o art. 20 do seu substitutivo:  “O 

Executivo não poderá, sem delegação do Congresso Nacional, editar decreto que tenha valor de lei.  § 

1° - Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República, por solicitação do Primeiro-Ministro, 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las, de imediato, ao Congresso 

Nacional, para a conversão, o qual, estando em recesso, será convocado extraordinariamente, para se 

reunir no prazo de cinco dias.  § 2° - Os decretos perderão eficácia, desde a sua edição, se não forem 

convertidos em lei, no prazo de trinta dias, a partir da sua publicação, devendo o Congresso Nacional 

disciplinar as relações jurídicas dele decorrrentes.” 
10

  

 

  A Comissão de Sistematização incorporou esse texto ao art. 122 do seu anteprojeto, e em 

seguida assim redigiu o art. 76 do seu Projeto “A” (novembro de 1987):  “Em caso de relevância e 

urgência, o Presidente da República, por solicitação do Primeiro Ministro, poderá adotar medidas 

provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato, para conversão, ao Congresso 

                                                 
 
10

  Compare-se com o art. 77 da Constituição italiana, transcrito acima na nota de rodapé n° 1. 



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.”  No Projeto “B” (agosto de 1988) suprimiu-se a 

referência ao primeiro ministro, chegando-se em seguida à redação que passou para o art. 62 da 

Constituição.   Contudo, a redação final foi aprovada sem que se visse referência a medidas provisórias 

no art. 59, que em seus vários incisos arrola, em “numerus clausus”, as proposições incluídas no 

processo legislativo.  Em algum momento, entre sua aprovação e a publicação, o texto constitucional foi 

clandestinamente alterado.  Sua reprodução na Folha de S. Paulo, no dia 5 de outubro de 1988, é mais 

autêntica do que a versão do Diário Oficial. 

 

  Durante o Congresso Constituinte,  poucos se aperceberam do perigo ou protestaram, tal 

como  o senador Josaphat Marinho, que em artigo publicado na imprensa e posteriormente inserto em 

coletânea denominada “À margem da Constituinte” (Brasília Jurídica, 1992, p. 31) considerava a medida 

provisória um “decreto-lei dissimulado”:  “Uma Constituição restauradora ou instauradora da ordem 

livre não há de refletir ou consagrar práticas notoriamente adversas à natureza ou ao êxito do distema 

democrático.  Ainda menos deve fazê-lo por meio de linguagem que disfarce a índole ou a configuração 

da medida ou do instituto.” ...........Deliberadamente ou por lapso, o primeiro Projeto do Relator da 

Comissão de Sistematização contém dispositivo dessa espécie. ...........O nome ou rótulo não altera a 

substância do ato.  Se a Constituinte quer manter o decreto-lei, tão justamente condenado até bem 

pouco, que o faça lisamente, sem caricatura, como convém ao texto magno.  Avulta a impropriedade do 

preceito porque não há noção clara ou assentada do que sejam medidas provisórias. ............Como não 

há delineamento claro de tais medidas, serão elas as que o Presidente da República e o Primeiro-

Ministro assim decidirem, até que o Congresso Nacional diga, porventura, o contrário.   Não há ofensa, 

porém, em reconhecer que as contingências influem na atividade parlamentar, dificultando as decisões 

de resistência democrática”.  

 

  Em Plenário, propuseram a supressão da medida provisória, por sua semelhança com o 

decreto-lei, os constituintes Adylson Motta, Lídice da Matta e Michel Temer.  Defenderam-na o 

constituinte Egídio Ferreira Lima, e, em encaminhamento de votação, o constituinte Nelson Jobim, 

ambos sustentanto sua diferença com relação ao decreto-lei.  Michel Temer afirmava:  “a chamada 

medida provisória é um nome novo que se deu a uuma coisa velha”.........  “é tal qual o decreto-lei.” E 

pedia “encarecidamente a atenção dos Membros do Poder Legislativo brasileiro, porque o que está em 

pauta é a possibilidade de  o Legislativo retomar a sua função da Constituição de 1946 e legislar 

amplamente. Ao contrário, se mantivermos as chamadas medidas provisórias, a incapacitação de o 

Legislativo brasileiro legislar na sua plenitude.”  Nelson Jobim retrucou;  “.......não estamos tratando 

de decreto-lei, estamos tratando de algo moderno, algo absolutamente moderno, que corresponde 

àquilo qe a sociedade conhece, a necessidade da intervenção expedita e rápida do Estado em situações 

emergenciais e de gravidade absoluta.  E esta Casa vigiará de forma absoluta, e com toda a sua força 

legislativa, qualquer excesso que venha a ser praticado.  A vigília desta Casa será ou positiva para uma 

conversão, ou negativa pelo silêncio em 30 dias.  E a medida cairá desde a sua edição.” Posta em 

votação a proposta de supressão da medida provisória, foi rejeitada por 275 votos contra 78, tendo-se 

manifestado em seu favor as lideranças do PDS (Amaral Netto), do PTB (Dirce Tutu Quadros), do PC 

do B (Lídice da Mata) e do PT (Paulo Delgado) , e, em contrário, as lideranças do PFL (Inocêncio de 

Oliveira),  PCB (Roberto Freire), PMDB (Mário Covas), PDT (Vivaldo Barbosa), e PSB (Ademir de 

Andrade). 
11
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 Diário da Assembléia Nacional Constituinte, 19.3.1988, p.8654/8658.  



4.  Pressupostos da medida provisória  
12

 

  

 

4.1  Como vimos acima, o Ato Institucional n° 2 permitia a edição de decreto-lei apenas em 

matéria de segurança nacional.   Que o decreto-lei versasse sobre segurança nacional era requisito 

material de sua validade.  Esse âmbito material foi sendo sucessivamente ampliado nas posteriores 

normas de hierarquia constitucional.  Em 1967, à segurança nacional foram acrescentadas as finanças 

públicas.  Em 1969, acrescentaram-se normas tributárias, criação de cargos públicos e fixação de 

vencimentos.  Por fim, a Constituição de 1988 instituiu a medida provisória sem nenhuma limitação 

expressa de âmbito material.   

      

 

4.2  Como também já se viu, o  objeto da medida provisória não se confunde com os seus 

pressupostos.  Nos diplomas autoritários de 1.967 e 1.969, pressupostos da edição de decreto-lei eram a 

urgência e o interesse público relevante.   

 

  A fórmula daqueles diplomas autoritários era mais explícita do que a fórmula que, depois, 

se inseriu na Constituição de 1988.   Esta fala apenas em relevância e urgência, enquanto aquela 

apontava para o referido da relevância, que é o interesse público.   A  relevância, tanto sob as 

Ordenações de 1967 e de 1969 quanto sob a Constituição de 1988, é a  relevância do interesse público; 

não é, por exemplo, a  relevância  do interesse do governo, de algum dos poderes, de alguma entidade 

federativa, do funcionalismo público, desta ou daquela política de governo.   Ainda que o governo,   os 

poderes públicos,  as entidades federativas, o funcionalismo público e as políticas públicas se entendam 

instituídos no interesse público, na prática seu interesse não se confunde com o interesse público. 
13

   

 

  Relevante é mais do que o simplesmente necessário.   Na Argentina e na Itália fala-se em 

decretos ou em medidas de necessidade e urgência.   Mas todas as normas presumem-se e devem ser 

necessárias, embora umas possam ser menos, e outras possam ser mais necessárias.   Assim, é preciso 

distinguir entre a simples necessidade, que justifica a existência de toda lei, e a excepcional necessidade, 

que justifica a edição de um decreto de necessidade e urgência.   “Relevante”, aquilo que se eleva acima 

do plano comum do necessário,  é o termo encontrado para designar essa necessidade excepcional.  

   

  Mede-se a necessidade pela natureza e extensão das conseqüências, quando se deixa de 

praticar o ato reputado como necessário.   Útil é o que produz ganho.   Necessário aquilo cuja falta traz 

privação ou prejuízo, seja este reparável ou irreparável.   O conceito de irreparabilidade  -  largamente 

manejado em Direito processual para a concessão de liminares ou cautelares  - é invocável para avaliar-

se a dimensão da necessidade. 
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 Sobre os pressupostos da medida provisória, veja-se Cármen Lúcia Antunes Rocha (Conceito de 

urgência no Direito Público Brasileiro, RTDP 1/233), Celso Antônio Bandeira de Mello (Perfil 

constitucional das medidas provisórias, RDP 95/28), Clèmerson M. Clève (Atividade legislativa do 

Poder Executivo no Estado contemporâneo e na Constituição de 1988, Ed. RT, 1993, p. 162), Eros 

Roberto Grau  (Medidas provisórias na Constituição de 1988, Anais da XIII Conferência Nacional da 

OAB, p. 265; RT 658/240), Geraldo Ataliba (O decreto-lei na Constituição de 1967, RT, 1967). 
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  “Interesse público é o interesse geral da sociedade, concernente a todos e não só ao Estado.” (STJ, 1a. 

Turma, REsp n° 197.586, j. 23.2.1999).  



  Urgência, do verbo “urgere”  (impelir, empurrar, espetar, cravar), significa “grande 

aperto ou necessidade” (Dicionário latino-português de L. Quicherat); não é a simples necessidade, mas 

a necessidade urgente. Só é verdadeiramente urgente o que não pode ser deixado para depois.    A 

urgência que justifica a medida provisória é formal, pois diz respeito à  impossibilidade de normatização 

posterior:  a norma será inócua se não se fizer prontamente, como é o caso, por exemplo, daquela para 

cuja edição há termo fatal.  A definição da urgência não se baseia no princípio da economia, como 

acontece com a definição de necessidade; o conceito de irreversibilidade  -  largamente manejado em 

Direito processual para a antecipação da tutela jurisdicional  - é invocável para ajuizar-se sobre a 

urgência:  a) porque a medida provisória só pode  ser editada para evitar a consumação de situações 

irreversíveis;  b)  porque, sendo resolúvel “ex tunc”, toda medida provisória é por definição reversível, 

seja quanto a si mesma, seja quanto a seus efeitos.  Caso contrário, o Executivo poderia criar fatos 

consumados, independentemente de aprovação do Legislativo. 
14

 

     

  Na urgência existe algo que urge e alguém que é urgido. O aguilhão da urgência é o fato 

novo -  que não se confunde com o fato crônico, com a percepção nova, ou com o juízo novo a respeito 

de relação pre-existente -  e que exige pronta disciplina jurídica.   A emergência não é elemento 

integrante, mas elemento prévio da urgência:  o que urge é o fato e-mergente, que pode ser também a 

ulceração do crônico, como a perspectiva do inadimplemento legislativo ou a mora legislativa 

perfeitamente caracterizada. 
15

   A medida provisória justifica-se quando há risco de consumar-se a 

situação nova de fato, sem ter, a regê-la, a correspondente disciplina jurídica. 
16
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  Exemplo de situação irreversível é o da MP n° 312, de 12.2.93 - a qual foi sendo reeditada até a MP n° 

325, de 15.6.93 - que suspendia prazos judiciais em favor da União.  A MP n° 1.561, de 20.12.96, 

dispunha sobre atribuições processuais da Advocacia Geral da União; aliás, sua reedição sob o n° 1.561-

3 foi julgada inconstitucional pela 12a. Câmara do 2°  TACiv de S. Paulo, em 7.1.98 (cf. AASP n° 

2042). Outro exemplo  é o dado por Wilson Alves de Souza ao examinar a MP 285, de 14.12.90, que 

criava hipótese de arquivamento de autos judiciais (v. RP 65/ 124).  
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 No julgamento da ADIn n° 526  o autor argüiu que, estando em tramitação no Congresso projeto de lei 

tratando da mesma matéria, “o Executivo calculou mal o grau de urgencia da questão”.  O Tribunal 

afastou a alegação:  “A existência de projeto de lei sobre a matéria, antes de provar a falta de urgência, 

pode evidenciá-la, se o processo legislativo não se ultima no tempo que o Poder competente 

razoavelmente reputa necessário à vigência da inovação proposta, que, de qualquer modo, ficará 

sujeita à decisão final, „ex tunc‟, do Congresso.” (voto do relator, o ministro Sepúlveda Pertence, 

12.12.1991, RTJ 145/109). Ficou vencido o ministro Carlos Velloso: “....se o Presidente da República 

propõe projeto de lei ao Congresso Nacional, em regime de urgência, faz S. Exa. uma opção 

constitucional.  Não pode, ao que penso, em andamento o projeto, editar medida provisória a respeito 

do mesmo tema.  Isto somente seria possível diante da ocorrência de fato novo, fato superveniente, a 

indicar, claramente a ocorrência dos pressupostos da relevância e da urgência (CF, art. 62).  Não 

ocorrente o fato novo, superveniente, não me parece possível a edição da medida provisória.  No caso, 

não há falar em fato novo, superveniente, nem esse fato foi alegado.”  
 
16

 Para Américo M. Lacombe, a urgência está materialmente demarcada pelos prazos previstos, no 

regimento interno do Congresso, para apreciação do pedido de delegação legislativa. Não é urgente a 

ponto de justificar a utilização das medidas provisórias aquilo que puder aguardar o tempo necessário a 

essa apreciação ( Medidas provisórias, in Estudos em homenagem a Geraldo Ataliba, pg. 118, org. Celso 

Antônio Bandeira de Mello, Malheiros Ed., S. Paulo, 1997). Vejam-se a propósito os artigos 116 e ss. do 

regimento interno do Congresso. 



4.3  Para justificar a edição de medida provisória  não basta que ocorra necessidade 

excepcional, nem basta que ocorra urgência:  é preciso haver necessidade excepcional de interesse 

público,  cuja satisfação exija imediato provimento normativo.  Lê-se portanto o art. 62 da Constituição 

brasileira: o presidente da República poderá editar medida provisória, com força de lei, em caso de 

excepcional necessidade de interesse público que só se satisfaça com imediato provimento normativo.  

   

  No Estado Democrático de Direito, apenas quem o representa pode criar obrigação para o 

povo. Por isso, pertence ao Legislativo a competência para ajuizar sobre as necessidades normativas, 

sejam  habituais, sejam excepcionais.   O Executivo  pode suprir, provisoriamente, a impossibilidade do 

Legislativo quanto à necessidade excepcional e urgente,  mas não pode arrogar-se duradouramente 

aquela competência, nem arrogar-se maior capacidade do que o Legislativo para efetuar esse escrutínio.  

Se o Executivo tivesse aquela competência, e a faculdade de exercê-la discricionariamente, o Legislativo 

não poderia rejeitar a medida provisória, tornando-a ineficaz  “ex tunc”.  Normas excepcionais 

interpretam-se restritivamente, assim como estritamente se exercitam faculdades excepcionais.   

Inexistem na lei palavras vazias, e  a permissão de editar medida provisória em caso de relevância e 

urgência implica a vedação de editá-la se não houver relevância e urgência.  Admitir essa 

discricionariedade seria o mesmo que apagar da norma constitucional as palavras que instituem tais 

pressupostos, e obrar contra a presunção “facti” de abuso de poder por parte do Executivo. 

 

 

4.4  Aquilo a que falta pressuposto não chega a existir.  A falta de pressuposto da medida 

provisória resulta em sua insubsistência, que é mais do que ineficácia, pois lhe alcança a existência.   

Nesse caso não cabe ao Congresso editar decreto legislativo para os fins previstos no parágrafo único do 

art. 62 da Constituição, em sua  parte final. 
17

  Aí se determina que o Congresso discipline as relações 

jurídicas decorrentes da medida provisória em caso de perda da sua eficácia, mas o que não subsiste não  

chegou a produzir qualquer efeito.  Uma é a rejeição que desaprova a medida provisória em seu mérito, 

levando ao seu arquivamento e à necessidade de disciplina das relações dela decorrentes;  outra a 

rejeição que inadmite a medida provisória, julgando-a insubsistente por falta de pressuposto (ou a 

rejeição que a julga inválida).   Por isso, a  res. CN n° 1/89 estabelece duas fases distintas no 

procedimento de exame da medida provisória: a primeira, disciplinada em seu art. 5°, quanto à 

admissibilidade da medida, “tendo em vista os pressupostos de urgência e relevância a que se refere o 

art. 62 da Constituição”,  e a segunda disciplinada em seus artigos 7° e seguintes, “quanto aos aspectos 

constitucional e de mérito”  (confundiu-se entretanto no parágrafo único do art. 6°, que reuniu no 

mesmo dispositivo as hipóteses de inadmissibilidade e de rejeição pelo mérito).  

 

 

 

5.  Requisitos da medida provisória 

 

 

5.1  Requisitos são elementos extrínsecos ou intrínsecos de existência, eficácia e validade do 

ato jurídico.  Dada sua contigüidade com a lei, a medida provisória deve conter todos os requisitos 

formais e materiais da lei, que não sejam incompatíveis com sua proveniência e precariedade.  Como 
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 Em 7.10.1992 o Congressou editou o Ato Declaratório n° 1, declarando insubsistente a MP n° 305, de 

4.9.92 - que criava a Secretaria de Projetos Especiais da Presidência da República e dava outras 

providências - rejeitada em sessão de 6.10.92. 



projeto de lei que é  -  não obstante resolúvel por decurso de prazo  - a medida provisória deve conter 

todos os requisitos do projeto de lei que não sejam incompatíveis com sua especialidade.    

 

  Por isso, a medida provisória deve ser publicada, embora não se lhe apliquem as 

disposições constantes da cabeça dos artigos 1° e 2° da lei de introdução ao Código Civil.
18

  A falta de 

requisito pertinente à lei pode resultar na inexistência, ineficácia ou invalidade da medida provisória. 

 

  Sendo projeto de lei, a medida provisória deve ser encaminhada pelo presidente da 

República ao  Congresso,  de imediato, com a respectiva exposição de motivos (v. adiante item 7.6).   

Não há como fazê-lo, porém, se o projeto de lei escapa à sua iniciativa  (v.g. Constituição da República, 

art. 93).  A falta de requisito pertinente a projeto de lei em alguns casos pode ser suprida pelo Congresso;  

mas, conforme o caso, pode resultar na sua insubsistência. 

 

5.2  O art. 62 da Constituição diz ainda que, estando o  Congresso em recesso,  será convoca-

do extraordinariamente para apreciar a medida provisória. Assim, é requisito extrínseco de validade da 

medida provisória que, estando o Congresso em recesso, seja convocado extraordinariamente pelo  

presidente da República, no momento de editá-la. 

 

  A falta de convocação induz invalidade da medida provisória. Contudo, sendo a 

convocação extraordinária do Congresso, em tal caso,  para se reunir “no prazo de cinco dias”, conclui-

se que pode ser editada mp nos últimos quatro dias do recesso congressual sem necessidade de 

convocação extraordinária, embora, com isso, se encurte o prazo de trinta dias para sua apreciação. 

 

  Por sua vez, a res. CN n° 1/89, em seu art. 2°, manda à Presidência do Congresso 

Nacional que, nas quarenta e oito horas que se seguirem à publicação de medida provisória, designe 

comissão mista para seu estudo e parecer.  Isso não elide a disposição constitucional que manda, ao 

presidente da República, submeter a medida provisória, de imediato, ao Congresso Nacional.  

 

  O § 6° desse mesmo art. 2° diz que “O Congresso Nacional estará automaticamente 

convocado se estiver em recesso quando da edição de Medida Provisória, cabendo ao seu Presidente 

marcar sessão a realizar-se no prazo de cinco dias, contado da publicação da mesma no Diário Oficial 

da União”.  Isso não suprime o ônus que tem, o presidente da República, de convocar 

extraordinariamente o Congresso, segundo o disposto no art. 57-§ 6°-II da Constituição, se aquele estiver 

em recesso no momento de lhe ser submetida medida provisória.   De qualquer modo, sendo a 

convocação extraordinária ato formal específico, é ineficaz a disposição do art. 2°-§ 6° da res. n° 1/89, 

salvo se entendida como determinação, ao presidente do Congresso, de efetuar imediatamente a 

convocação extraordinária, ao ter conhecimento da edição de medida provisória durante o recesso.  

 

   Face ao disposto no art. 57 da Constituição, que estabelece taxativamente os períodos do 

recesso congressual, não se pode dizer que fica sustado seu início se, nesse momento, houver medida 

provisória pendente de apreciação.  Dado que o Congresso pode apreciar a mp antes de se esgotar o 

prazo constitucional de trinta dias, também não se pode dizer que, ao editar mp nos trinta dias anteriores 

ao recesso, o presidente da República deve convocar o Congresso extraordinariamente.  Mas é certo que:   

a) a existência de mp pendente de apreciação nas vésperas de início do recesso exige  a automática 
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 “Art. 1°  Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias 

depois de oficialmente publicada”.  “Art. 2°  Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor 

até que outra a modifique ou revogue.”  



convocação extraordinária, incidindo em tal hipótese o art. 2°-§ 6° da res. n° 1/89, nos termos acima 

referidos; e b) ao editar mp nas vésperas do recesso, sem tempo suficiente para sua apreciação, o 

presidente da República deve convocá-lo extraordinariamente, sob pena de nulidade da medida 

provisória. 

 

  É grave a questão do recesso.  O Congresso Nacional reúne-se anualmente de 15 de 

fevereiro a 30 de junho e de 1° de agosto a 15 de dezembro (Constituição, art. 57).  Na vigência da nova 

Constituição, e até dezembro de 1998,  suspendeu-se o recesso nos períodos de 7 a 31 de janeiro de 

1991, 8 de janeiro a 14 de fevereiro de 1996, 1 a 31 de julho de 1996, 6 de janeiro a 6 de fevereiro de 

1997, 1 a 25 de julho de 1997, 6 de janeiro a 13 de fevereiro de 1998.  Não obstante, inúmeras medidas 

provisórias foram editadas durante períodos de recesso sem que houvesse a necessária convocação do 

Parlamento.
19

 A par dessa omissão, o governo passou a adotar a prática de editar  carradas de medidas 

provisórias às vésperas do recesso.  Veja-se, por exemplo, o Diário Oficial da União do dia 30.6.99.  

Foram publicadas, nele, 87 reedições de medida provisória.   De quebra, foi publicada uma edição extra, 

com a MPO n° 1.915. 

 

 

5.3  Além desses, há o requisito negativo referido no item 7.2-e:  medida provisória não 

representa nova oportunidade para  exercício do poder de veto pelo Executivo. 

 

 

 

6. Objeto da medida provisória 

 

 

6.1  Ao contrário do regime militar de 1964 -  que fixou limites contenutísticos à edição de 

decreto-lei  -  a Constituição brasileira de 1988 deixou de indicar, expressamente, a matéria que não 

pode ser disciplinada por medida provisória.  O constituinte foi ingênuo ao imaginar que, fixados os 

pressupostos de relevância e urgência,  haveria uma natural contenção do Executivo.  

 

  Posteriormente, vieram as limitações expressas, e casuísticas,  insertas nas seguintes 

emendas constitucionais:  emenda constitucional de revisão n° 1, de 1994; EC n° 5, de 1995; EC n° 6, de 

1995; ECs ns. 6 e 7, de 1995;  EC n° 8, de 1995; EC n° 9, de 1995.  Em razão delas, é vedado editar 

medida provisória para regulamentar:  a)  o Fundo Social de Emergência (EC de revisão n° 1, de 1994);  

b)  a  exploração de serviços locais de gás canalizado (EC n° 5, de 1.995);  c)  a  exploração dos serviços 

de telecomunicações (EC n° 8, de 1995);   d)  a  matéria prevista  nos incisos I a IV e nos §§ 1° e 2° do 

art. 177 da Constituição, que tratam do petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos (EC n°9, de 

1995).   Entre tais vedações, são de maior extensão as constantes das emendas n° 6 e 7, de 1995, ambas 

incluindo no texto constitucional o seguinte  “Art. 246.  É vedada a adoção de medida provisória na 
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 São elas as medidas provisórias n° 25 a 38 (janeiro de 1989), 194 a 197, 288 a 290 (julho de 1990), 

294, 295 (fevereiro de 1991), 333, 334 (julho de 1993), 388 a 426 (dezembro de 1993 a fevereiro de 

1994), 543 a 556 (julho de 1994), 764 a 889 (dezembro de 1994 a fevereiro de 1995), 1.532 a 1.558, 

1.463-8, 1.464-16, 1.465-10, 1.466-8, 1.469-13, 1.470-14, 1.473-26, 1.475-22, 1.477-31, 1.478-19, 

1.479-23, 1.480-25, 1.481-44, 1.482-31, 1.512-5, 1.520-3, 1.530-1, 1.559 a 1.562 (dezembro de 1996), 

1.692-25, 1.693-37, 1.694-7, 1.695-37, 1.696-23, 1.697-55, 1.698-46, 1.699-37, 1.700-15, 1.701-11, 

1.702-26, 1.703-14, 1.704 a 1.708  (julho de 1998), 1.785 a 1.790, 1710-5, 1711-5, 1.718-3, 1791 a 

1.793 (dezembro de 1998). 



regulamentação de artigo da Constituição  cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda 

promulgada a partir de 1995.”. 
20

 

 

 

6.2  A par dessa casuística, e embora a Constituição não o diga expressamente, há todavia 

outras matérias que, independentemente de consideração sobre sua relevância e urgência, não podem ser 

objeto de medida provisória.   

 

  Para identificar  o objeto virtual de medida provisória, porém,  não basta percorrer o rol 

das competências normativas da União,  constante dos artigos 22 e 24 da Constituição da República.   

Isso por três razões:  

 

  a) Sendo um projeto de lei, a medida provisória corresponde àquilo que o Executivo 

possa enviar, ao Legislativo, como projeto de lei. Essa a primeira limitação ao poder de editar medida 

provisória, que não pode dispor sobre matéria de  iniciativa conjunta ou de iniciativa exclusiva de outro 

poder. 
21

 

 

  b) O conteúdo da norma jurídica vai além da sua pertinência temática (tratar-se, por 

exemplo, de matéria de Direito Civil ou de Direito Penal);  determina-se também por outros elementos, 

como, por exemplo, o destinatário da norma.   

 

  Tomemos, em primeiro lugar,  norma cujo destinatário seja o presidente da República; 

visualizemos norma geral, aplicável por isso a todo e qualquer presidente da República, como a que 

discipline sua reelegibilidade, a que disponha quanto a sua obrigação de prestar contas ou declarar seus 
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  Isso  alcança todas as emendas a partir da EC n° 9, de novembro de 1995, e por via de conseqüência o 

inscrito nos seguintes dispositivos da Constituição: os incisos XII e XXXIII do art. 7°, o § 5° do art. 14, 

o § 4° do art. 18, os incisos XIV e XXII do art. 21, o inciso XXVII do art. 22, o § 2° do art. 27, o art. 28, 

os incisos II, V e VI  do art. 29, a alínea “e” do inciso VII do art. 34, o caput e os incisos I, II, V, VII, X, 

XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX e os §§ 3°, 7°, 8°, 9° e 10 do art. 37, o caput do art. 38, os artigos 

39,  40, 41, e 42, o inciso XV do art. 48, os incisos VII e VIII do art. 49, o inciso IV do art. 51, o inciso 

XIII do art. 52, o § 7° do art. 57, a alínea “c” do inciso II do § 1° do art. 61, o parágrafo único do art. 70, 

o § 3° do art. 73, o caput do art. 77, o art. 82, o inciso V do art. 93, o inciso III do art. 95, a alínea b do 

inciso II do art. 96, o § 3° do art. 100, a alínea i do inciso I do art. 102, a alínea c do inciso I do art. 105, 

o § 3° do art. 114, o § 2° do art. 127, a alínea c do inciso I do § 5° do art. 128, os  artigos 132 e 135, o § 

3° do art. 142, o § 1° e seu inciso III e os §§ 2°,  e 3° do art. 144, o inciso X e XI do art. 167, o art. 169, o 

§ 1° do art. 173, o inciso II do art. 192, o inciso VII do parágrafo único do art. 194, os incisos I e II e os 

§§ 8°, 9°, 10 e 11 do art. 195, os arts. 201 e 202, o inciso  V do art. 206, os §§ do art. 207,  os incisos I e 

II do art. 208, os parágrafos do art. 211,  o § 5° do art. 212, os arts. 241, 247, 248, 249 e 250, além dos 

seguintes dispositivos do ADCT: artigos 60, 71, incisos II a V do art.  72,  artigos 74 e 75. 
 
21

  Assim a fixação do subsídio dos juízes (arts. 48-XV e 96-II-b), o estatuto da magistratura (art. 93), a 

criação de novas varas judiciárias (art. 96-I-d), a alteração do número de membros dos tribunais 

inferiores, a criação e extinção de cargos e a remuneração dos serviços judiciários, a criação ou extinção 

dos tribunais inferiores, a alteração da organização e da divisão judiciária (art. 96-II-a,b,c,d). Também 

falta poder de iniciativa, ao executivo, com relação a matéria rejeitada na mesma sessão legislativa 

(Constituição, art. 67).  Note-se, por fim,  que matéria normativa de iniciativa exclusiva do poder 

legislativo se exerce mediante decreto legislativo ou resolução, e não mediante lei ordinária. 



bens, ou a que institua o processo de  sua responsabilização.  O próprio presidente da República pode 

alterá-la?  Ao fazê-lo, estaria legislando para a espécie,  e estabelecendo privilégio para si mesmo?     

 

  Vejamos agora as leis ordinárias cujo destinatário não é o presidente da República 

pessoalmente considerado, mas o poder executivo.   Muitas dessas leis contêm normas de proibição, de 

autorização ou de controle.   
22

  Eis nova interrogação: o Executivo pode revogar norma que lhe proíbe 

fazer algo?    Pode outorgar-se a faculdade de fazer o que depende de autorização do poder legislativo?  

Pode afastar controles postos legitimamente, à sua atividade,  pelo poder legislativo?  

 

   Ditadores militares, ao baixar atos institucionais,  gostavam de outorgar-se autorização 

para editar decretos-lei; depois, ao editar um decreto-lei, não fugiam ao ridículo de invocar como seu 

fundamento aquele ato institucional, ou seja, sua própria vontade.   É próprio dos regimes autoritários, 

quando buscam mínima ou razoável legitimidade,  editar normas auto-limitativas, embora sua lógica 

interna costume levá-los, adiante,  à transgressão dessas mesmas normas. Mas à parte  normas de 

natureza infralegal, é incompatível com o Estado Democrático de Direito que o Executivo emita 

comando para si mesmo.     É para evitar isso que, entre outras finalidades, existe a divisão de poderes.  

Falo de toda norma primária de si para si mesmo, e não apenas daquela que extingue, para a 

Administração,  obrigação de natureza legal ou convencional.  

 

  Normas cujo destinatário é o Executivo são muitas  das normas de Direito 

Administrativo,  e quase todas as de Direito Financeiro, como a lei de diretrizes orçamentárias,  
23

 o 

orçamento, a lei que abre crédito suplementar; 
24

  autorização de si para si mesmo, passada pelo 

Executivo em tais casos, é   desbordante do Direito.   

 

 

6.3  Medida provisória pode ter  como objeto matéria que já está disciplinada em lei?   

 

  À primeira vista não, pois seu objetivo é preencher o vácuo normativo pertinente a 

situação criada por fato novo.  Entretanto, a resposta é afirmativa, porque ou a) a mp constitui norma 
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  A respeito de matérias que, por  incorporar  elemento de controle parlamentar sobre a ação do 

Executivo, não podem ser objeto de decreto-lei, veja-se Ana M. Carmona Contreras, “La configuración 

constitucional del Decreto-ley”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, p. 211).   
 
23

 Róbison Gonçalves de Castro assinala a impossibilidade lógico-temporal de alteração da lei de 

diretrizes orçamentárias após o término da elaboração da proposta orçamentária anual pelo Executivo, e 

observa, a propósito de medidas provisórias com esse objeto:  “Admitir-se alteração na LDO após 

elaborado o orçamento seria destituir de sentido aquela lei e permitir que o Executivo inverta a lógica 

da hierarquia legislativa, executando o orçamento como melhor lhe aprouver, e depois tentando 

adequar as diretrizes às suas ações ilegais.” (Considerações acerca da constitucionalidade na expedição 

de medidas provisórias versando matéria orçamentária pública; RIL  126/103).  
 
24

 O art. 68-§ 1° da Constituição, bem por isso, nega a possibilidade de delegação, ao presidente da 

República, para legislar sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.  Há exceção 

expressa no tocante a crédito extraordinário, segundo o disposto no art. 167-§ 3° da Constituição:  “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.” 



especial com relação à norma geral  pre-existente, ou  b) o fato novo que justifica a mp recontextualizou 

a lei pre-existente, gerando situação danosa e irreversível que só se corrige com a urgente edição de 

norma nova.  

 

  Embora esta última seja hipótese de difícil ocorrência, não pode ser descartada “a 

priori”.  Alguns autores afirmam que havendo antinomia entre mp e lei pre-existente, esta não é 

revogada, mas tem sua vigência suspensa. A questão é meramente nominal.  O que interessa é se 

essa vigência se restaura, ao ser rejeitada a MP.  

 

  Contudo, é inadmissível a revogação total ou parcial, por medida provisória, de uma lei 

promulgada recentemente, ou durante a mesma sessão legislativa. Se isso fosse possível, passariam a 

existir dois poderes legislativos, simultâneos e concorrentes (v. abaixo o item 7.2).  O veto inscreve-se 

no processo legislativo ordinário, mas não a medida provisória, que não é instrumento para sua correção. 

 

  Quanto à derrogação da lei por medida provisória, vejam-se adiante os itens 8.2 e 7.2- 

“b”e “c”. 

 

   

6.4  São também restrições materiais à faculdade de editar medida provisória as referidas nos 

itens  7.2 “a”, “c” e  “d”, 7.2 fim, 7.3 e 7.5. 
25

  Inclui-se ainda nesse rol a norma de natureza processual, 

por criar situações irreversíveis, conforme se mencionou acima no item 4.2 e nota de rodapé n° 9. 

 

 

7.  Medida provisória e processo legislativo 

 

 

7.1  Lei é produto procedimentado da representação popular.  O processo legislativo não é 

apenas o roteiro técnico-procedimental  da elaboração legislativa, mas a garantia decorrente, para a 

sociedade,  da existência desse roteiro. Submete-se, portanto, à garantia inserta no art. 5°, inciso LIV da 

Constituição;  o devido processo legal obriga tanto ao aplicador da lei quanto ao legislador. 
26

   Também 

                                                 
 
25

  Em março de 1990, o Procurador Geral da República argüiu a inconstitucionalidade das mp n° 153 e 

n°156, ambas do dia  15 daquele mês,  que criavam  figuras penais;  sustentou não ser possível  permitir  

que  o chefe  do  Executivo se  substitua ao poder legislativo em tema de definição de crime e cominação 

de pena, uma vez que o termo “lei”, posto no art. 5°-XXXIX da Constituição, deve ser interpretado 

restritivamente, em seu  sentido exclusivamente  formal:  norma criada pelo Poder Legislativo, assim 

como inadmissível que alguém possa ser constrangido a se submeter a processo penal e a eventual 

condenação, antes  que a  medida  provisória  se  transforme  em lei.  Antes que a respectiva ação direta 

de   inconstitucionalidade,  com pedido de  liminar  (ADIn 221)  fosse  apreciada,  o Executivo,  no  dia 

28 daquele mesmo mês, editou a MP n° 175, julgando nulas as indigitadas medidas provisórias.  O 

Tribunal Regional Federal da 3a. Região, ao julgar em 25.4.91 o mandado de segurança 37.658, externou 

entendimento de achar-se fora do âmbito da medida provisória matéria penal e a que cria ou aumenta 

tributos.  Parte da doutrina tem o mesmo entendimento.  Quanto ao problema da anterioridade tributária, 

veja-se por exemplo  José Souto Maior Bortes (Limitações temporais da medida provisória, RDT 

64/192). 
 
26

 “No cenário das instituições jurídicas do país, o procedimento tem o valor de penhor da legalidade no 

exercício do poder.   A lei traça o modelo dos atos do processo, sua seqüência, seu encadeamento, 



se estendem, ao processo legislativo, os princípios referidos no art. 37 da Constituição, que presidem a 

toda atividade pública:  legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  

 

  A publificação do processo legislativo não o torna, de per si, um processo aberto, mas é 

condição do seu conhecimento pela sociedade, e da influência que, sobre ele, a sociedade queira ou 

possa exercer.  A celeridade não é  -  nem deve ser  -  característica do processo legislativo.   A 

tramitação dos projetos em duas casas, pelas respectivas comissões antes de irem ao plenário, e às vezes 

em dois turnos de discussão e votação, não se presta apenas à mais aprimorada reflexão possível sobre  a 

nova norma a ser editada, mas ao seu acompanhamento pela opinião pública.    

 

  Além do que a esse respeito se contenha na Constituição, em leis complementares (v.g. a 

LC n°  95, de 26.2.1998) e em leis ordinárias, o processo legislativo é disciplinado em normas internas 

das casas legislativas; basicamente, no regimento interno da Câmara dos Deputados, no regimento 

interno do Senado, e no regimento interno do Congresso. 

 

 

7.2  O poder de editar medida provisória não é substitutivo da atividade legislativa regular.  

Entregando essa faculdade ao Executivo, a Constituição não estabeleceu dois poderes legislativos 

paralelos e concorrentes. 
27

  Sendo mais ágil do que o Legislativo, o Executivo pode acorrer com mais 

presteza a uma situação nova e relevante, dependente de urgente disciplina.   Esse o espaço em que, face 

ao princípio de independência e harmonia dos poderes (Constituição, art. 2°),  se exerce tal competência: 

a do temporário vácuo normativo em caso de relevância e urgência. 

 

  Daí algumas características dessa competência excepcional:  a) ela objetiva regular  

situações novas e  imprevistas; nela não se inscreve o que corresponde ao curso normal ou esperado dos 

acontecimentos;  para esse caso, havendo pressa, incidem os parágrafos 1° e 2° do art. 64 da 

Constituição; 
28

   b)  seu objetivo é preencher o vácuo normativo pertinente a situação nova e imprevista 

criada por fato novo; assim,  se essa situação nova é espécie de situação já regulada “in genere”, a 

medida provisória está para a lei respectiva tal como a lei especial está para a lei geral;  c) ela não 

contém poder de emenda de disposições legislativas: se a matéria já está normatizada,  não há  vácuo 

normativo que reclame medida provisória, ressalvada a ocorrência de fato novo que tenha 

recontextualizado a lei;   d) ela cessa, com relação a determinada matéria, tão logo exercida; desde a 

publicação da medida provisória a disciplina da situação nova e relevante mantém-se exclusivamente  na 

                                                                                                                                                                          

disciplinando com isso o exercício do poder e oferecendo a todos a garantia de que cada procedimento 

a ser realizado em concreto terá conformidade com o modelo preestabelecido: desvios ou omissões 

quanto a esse plano de trabalho e participação constituem violações à garantia constitucional do 

devido processo legal.” (Cândido Rangel Dinamarco, A instrumentalidade do processo, Malheiros Ed., 

S. Paulo, 1996, 5a. ed., p. 127). 
 
27

 Caso grave de concorrência legislativa é a reedição de medida provisória já rejeitada pelo Congresso. 

v. adiante o item 8.4. 
 
28

  “§ 1° O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua 

iniciativa.  § 2° Se, no caso do parágrafo anterior, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se 

manifestarem, cada qual, sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobre a proposição, será esta 

incluída na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime 

a votação.” 



órbita do poder legislativo; 
29

   e) ela não substitui o poder de veto: tendo participado do processo de 

elaboração da norma, com a faculdade de vetá-la, o Executivo não pode prevalecer-se em seguida, para 

modificá-la, de medida provisória. 

 

  Inexiste norma expressa determinando que a lei (por via de conseqüência também 

decreto-lei ou medida provisória)  seja prévia, genérica e abstrata: essas características obrigatórias da lei 

não decorrem de qualquer norma positiva, mas dos princípios conformadores do Estado de Direito.  A 

vedação da lei “ad hoc” não existe apenas como proteção contra o privilégio, mas principalmente como 

proteção contra o arbítrio: o comportamento de homens livres e o da Administração pública não se pauta 

por ordens do governante, manifestações individuais de vontade para o caso concreto, mas por leis - 

previsões genéricas, abstratas, e por isso isonômicas -  que limitam o exercício da autoridade. Como 

faltam, ao processo de elaboração do decreto-lei ou da medida provisória, as garantias do processo 

legislativo regular, sua tendência é lançar-se ao arbítrio, passando a dispor sobre situações individuais, 

concretas.  

 

  A prática  da medida provisória, por isso,  também tende ao casuísmo que despertou tanta 

aversão contra o decreto-lei. A urgência, pressuposto de existência da medida provisória, na prática 

governamental acabou confundida com as necessidades associadas ao caso concreto. 

 

 

7.3  O art. 67 da Constituição  cerceia a reapreciação de matéria rejeitada na mesma sessão 

legislativa. 
30

   

 

  Sabia o constituinte que situações novas, emergentes, podem aconselhar ou ensejar o 

reexame de uma determinada matéria.   Entretanto, negou ao Legislativo a possibilidade de fazê-lo salvo 

com a adesão prévia de no mínimo a metade dos seus membros (Constituição, art.67). Vê-se aqui ponto 

de contacto da decisão legislativa com a decisão judicial: criou-se em favor da estabilidade e 

confiabilidade do ordenamento, bem como em respeito à decisão de maiorias circunstanciais, uma certa 

coisa julgada legislativa “pro tempore”.   Somente a maioria absoluta dos membros de qualquer das 

casas do Congresso pode ter a iniciativa legislativa sobre a matéria rejeitada.   

 

  Essa é, portanto,  vedação à iniciativa do Executivo, que se acrescenta às examinadas 

acima. Como vimos no item anterior, não pode haver medida provisória sobre matéria que ao Executivo 

não caiba encaminhar, como projeto de lei, ao poder legislativo. 
31
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 “Com a sua publicação no órgão oficial, as medidas provisórias subtraem-se ao poder de disposição 

do Chefe do Executivo e ganham autonomia jurídica absoluta, desvinculando-se, no plano formal, da 

autoridade que as instituiu.   O Presidente da República exaure a sua extraordinária competência 

constitucional no instante mesmo em que dá existência jurídica independente, no âmbito do 

ordenamento positivo do Estado, às medidas provisórias por ele editadas.” (José Celso de Mello Filho, 

Considerações sobre as medidas provisórias, Revista da Procuradoria Geral do Estado de S. Paulo 

33/203). 
 
30

  O art. 67 da Constituição estabelece: “A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá 

constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta 

dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.” 

 



  O art. 67 interpreta-se:   a) a proibição é quanto à reapresentação de projeto sobre a 

mesma matéria, e não quanto à reapresentação de projeto idêntico; caso contrário, frustrar-se-ia 

facilmente a proibição, com a menor  alteração na proposição anterior;  b)  ao falar em “matéria 

constante de projeto de lei rejeitado”, o que ele veda, “contrario sensu”,  é o reexame de toda matéria 

vencida.  Assim, também decorre dessa norma que a matéria constante de projeto de lei aprovado na 

mesma sessão legislativa não poderá ser nela reapreciada, caso implique o reeexame do que ficou 

explícita ou implicitamente rejeitado. 
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7.4  A edição de medida provisória interfere com o processo legislativo ordinário, pois   a) o 

art. 66-§ 6° (“in fine”) da Constituição estabelece preferência para a apreciação de mp;  e  b) o art. 67 

também impede que, editada medida provisória, se venha logo em seguida a promulgar, sobre a mesma 

matéria, lei que não corresponda à sua conversão ou aprovação.  

 

   Assim, proferido pelo Congresso o juízo de admissibilidade da medida provisória, ou 

nela se absorvem os projetos versando sobre a mesma matéria, saltando-se etapas do processo legislativo 

ordinário, ou fica suspensa  sua tramitação.  Ao juízo de admissibilidade, portanto, cabe evitar que a 

medida provisória se transforme em instrumento ilegítimo de interferência no processo legislativo 

ordinário, obstando ou acelerando a apreciação de matérias segundo o interesse do Executtivo. 

 

   

7.5        Ao permitir a edição de medida provisória, a Constituição não entregou, ao Executivo, 

competência normativa.  Por isso, são inexatas as aproximações entre medida provisória e delegação 

legislativa.   A medida provisória não produz qualquer efeito se não for aprovada expressamente pelo 

Congresso, que mantém durante todo o tempo, em suas mãos, a faculdade de editar a norma primária.  

 

  Também é inexata, por isso, a equiparação entre medida provisória e lei: não é 

semelhante à da lei a “força de lei” da medida provisória:  a lei pode ser revogada, mas não pode ser 

desconstituída  “ex tunc” pelo Congresso.  A possibilidade de ineficacização “ex tunc” da medida 

provisória significa que ela não gera direito adquirido ou ato jurídico perfeito.  A força de lei da medida 

provisória é  força de lei nos limites da sua precariedade. 

 

  O que se entregou, ao Executivo, foi uma faculdade antecipatória, sujeita ao referendo  

parlamentar; qualquer poder além desse, por consistir corte na competência normativa do Congresso, 

precisaria estar expresso na Constituição.  Como se viu acima (item 7.2.b), essa competência 

antecipatória do Executivo cessa tão logo exercida; desde a publicação da medida provisória a disciplina 

da situação nova e relevante mantém-se exclusivamente  na órbita do poder legislativo, seja para 

aprovar, seja para rejeitar, seja para alterar a medida provisória, seja ainda para disciplinar as relações 

dela decorrentes.   Veja-se, a propósito,  o item 8.4.    
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 Diz o voto do ministro Sepúlveda Pertence na ADIn n° 293:  “.....se se vedou expressamente, sem a 

prévia manifestação de apoio da maioria absoluta de uma das Casas do Congresso, o simples reexame 

do projeto rejeitado, na mesma sessão, com mais razão não se pode facultar, à decisão unilateral do 

Poder Executivo, emprestar a esse projeto rejeitado, ou à sua substância normativa, a eficácia imediata 

de lei, seja embora, essa eficácia, de novo, provisória e resolúvel.” (RTJ 146/727). 
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 O art. 163-I do regimento interno da Câmara dos Deputados considera prejudicada “a discussão ou a 

votação de qualquer projeto idêntico a outro que já tenha sido aprovado ou rejeitado na mesma sessão 

legislativa, ou transformado em diploma legal.”  



  Por essa razão, o Supremo Tribunal Federal entendeu inadmissível a retirada, pelo 

Executivo, de mp que haja encaminhado ao Congresso.   A retirada, porém, não é ato unilateral, e só se 

perfaz com autorização do Legislativo.  Assim, o mero pedido de retirada de medida provisória não 

frustra sua apreciação pelo Legislativo, que poderá anuir desde que dentro do prazo de trinta dias,  

editando em seguida decreto legislativo sobre as relações dela decorrentes. 
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7.6  Ao prever a possibilidade de elaboração de leis pelo poder executivo, mediante prévia 

delegação do Congresso (art. 68),  a Constituição vedou expressamente a delegação quanto a:  “I- 

organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;  II- 

nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;  III- planos plurianuais, diretrizes 

orçamentárias e orçamentos.”  São fundadas e evidentes as razões dessa vedação, pertinente a direitos 

fundamentais, direitos políticos e ao equilíbrio entre os poderes. 

 

  É razoável indagar  se a vedação é absoluta ou se é relativa, concernente, neste caso, 

apenas à edição de lei delegada, mas não à de medida provisória.  Mas se o Executivo não pode legislar 

sobre essa matéria sequer com autorização prévia do Congresso, parece que também não pode fazê-lo 

sem essa autorização prévia, mesmo em caso de urgência.   E se ao Legislativo é vedado conceder essa 

autorização prévia, não tem poder de aprovar aquilo que foi feito sem ela. Lembremo-nos de que é 

excepcional a faculdade antecipatória do Executivo, interpretando-se estritamente.   Portanto, é nula e de 

nenhum efeito a medida provisória sobre qualquer das matérias indicadas no art. 68 da Constituição; e 

discutível a validade da lei em que se tenha transformado a medida provisória com vício do processo 

legislativo.  

 

 

7.7  Ao contrário do que acontece com a lei ordinária, o processo de elaboração de medida 

provisória não é  necessariamente público, nem procedimentado.  Sob o ponto de vista administrativo, 

esses são atos pessoais do presidente, ainda que, em sua elaboração, seja ajudado por outrem.  O decreto 

1.937, de 21.6.96, à parte seu aspecto técnico, é  interessante sob vários pontos de vista; primeiro porque 

veio estabelecer uma incipiente procedimentação na elaboração desses atos, vinculando a Administração 

e o próprio presidente da República; segundo porque deu alguma visibilidade às influências a que está 

sujeito tal processo. 
34
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  “Por ser a medida provisória ato normativo com força de lei, não é admissível seja retirada do 

Congresso Nacional a que foi remetida para o efeito de ser, ou não, convertida em lei.” (Supremo 

Tribunal Federal, medida liminar, Pleno, ADIn n° 221, 29.3.90, relator o ministro Moreira Alves).  Diz o 

voto do relator:  “....... admitida essa retirada, nada impediria que o Governo sucessivamente editasse e 

retirasse posteriormente medidas provisórias com força de lei, de tempos em tempos, sob a alegação de 

que a urgência e a necessidade teriam ressurgido, o que traria total insegurança jurídica, inerme que 

ficaria o Congresso, e com a possibilidade de o Governo alcançar materialmente os seus propósitos...” 

(RTJ 151/331).  Esse mesmo acórdão que inadmitiu a retirada de medida provisória, porque frustraria 

sua apreciação pelo Legislativo, admite sua revogação, por entender que aí não se frustra essa 

apreciação.  Contudo, na verdade, a retirada é menos gravosa do que a revogação: não sendo, como esta, 

ato unilateral do Executivo, só se faz com autorização do Legislativo (veja-se a propósito o art. 104 do 

regimento interno da Câmara dos Deputados). 
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 Este o teor, por exemplo, do seu art. 30 e respectivo § 1°:  “A constituição de delegações, comissões, 

comitês ou grupos de trabalho, que dependa de autorização ou aprovação do Presidente da República, 



  Esse decreto criou, por exemplo, a figura do  “projeto de medida provisória”, de autoria 

de ministério, de secretaria da Presidência da República ou outro qualquer órgão da estrutura da 

Presidência da República (art. 2°), que é encaminhado à Casa Civil da Presidência da República, com 

exposição de motivos e parecer conclusivo da respectiva consultoria jurídica (art. 16).  Seu art. 22  -  

praticamente uma tentativa de determinação dos conceitos de relevância e urgência -  está assim 

redigido:  “Somente serão apreciados pela Presidência da República projetos de medida provisória se 

caracterizado estado de necessidade legislativo decorrente de circunstância fática ou situação jurídica 

de difícil previsão.  § 1° O estado de necessidade legislativo caracteriza-se pela exigência ou 

indispensabilidade de tomada de providência de índole legislativa com efeito imediato sob pena de se 

verificarem prejuízos de ordem administrativa, econômica, social ou de segurança pública.  § 2° Não 

serão disciplinadas por medidas provisórias matérias que possam ser aprovadas dentro dos prazos 

estabelecidos pelo procedimento legislativo de urgência previsto na Constituição.”    Essas normas 

foram mantidas no dec. n° 2.954, de 29.1.99, que revogou o dec. n° 1.937/96. 

 

   

7.8   Embora não o digam os decretos n°. 1.937/96 e n° 2.954/99, é curial que ou a publicação 

da medida provisória, ou a mensagem que a submete ao Congresso, se acompanhe da respectiva 

exposição de motivos.  Ela é tão necessária ao presidente da República antes de assinar a medida 

provisória, quanto ao Congresso antes de apreciá-la. E é absolutamente indispensável quando a medida 

provisória pretende que se ab-rogue norma legislativa: porque é preciso ao Executivo demonstrar que a 

incidência da lei causa dano irreparável ao interesse público, gerando situação irreversível que só é dado 

corrigir por essa  via excepcional. 

 

  Face ao que acima se deduziu, a exposição de motivos deve demonstrar que:   a)  há 

situação nova, decorrente de fato novo ou mora legislativa, exigindo normatização;  b) está caracterizada 

na hipótese a relevância (a excepcional necessidade) do interesse público;  c)  essa necessidade só pode 

ser satisfeita com a imediata edição de medida provisória, sendo impossível atendê-la dentro dos prazos 

estabelecidos pelo procedimento legislativo de urgência previsto no art. 64, §§ 1° e 2° da Constituição.   

 

   

7.9  São três as hipóteses de rejeição de medida provisória:  a) a rejeição pela ausência de 

pressuposto (res. CN n° 1/89, art. 5°)  ou de requisito que a torna insubsistente, devendo o Congresso 

devolvê-la ao presidente da República;  b)  a rejeição tácita, por decurso de prazo, que a torna ineficaz 

“ex tunc”, devendo o Congresso imediatamente arquivá-la e disciplinar as relações jurídicas dela 

decorrentes, mediante decreto legislativo cujo projeto será elaborado pela respectiva comissão mista, e 

cuja tramitação terá início na Câmara dos Deputados (res. n° 1/89, art. 17);  c) a rejeição expressa, 

quanto à ausência de outros requisitos ou quanto à sua constitucionalidade e mérito, devendo o 

Congresso Nacional arquivá-la, baixar ato declarando sua ineficácia, fazer a devida comunicação ao 

                                                                                                                                                                          

far-se-á mediante exposição de motivos, exceto nos casos em que a constituição tenha sido determinada 

por lei ou por despacho do Presidente da República.  § 1°:  A exposição de motivos, devidamente 

fundamentada e instruída com os anexos, indicará a autoridade encarregada de presidir ou de 

coordenar os trabalhos do colegiado, a sua composição e, quando for o caso, os membros, o órgão 

encarregado de prestar apoio administrativo dos serviços, a autoridade encarregada de estabelecer o 

regimento interno ou as normas de funcionamento, bem como o custeio das despesas, se for o caso, e o 

prazo de duração dos trabalhos.” Essa redação foi mantida no art. 52 do dec. n° 2.954, de 29.1.99, que 

modificou o dec. n° 1.937/96. 



presidente da República e disciplinar as relações jurídicas dela decorrentes, mediante decreto legislativo 

cujo projeto será elaborado pela respectiva comissão mista (res. n° 1/89, art. 6°- parágrafo único). 

 

  A rejeição da medida provisória nas hipóteses  “a” e “b” torna-a ineficaz  “ex tunc”, 

desconstituindo-lhe os efeitos.  Todavia, durante sua vigência criaram-se fatos do mundo jurídico, 

relações decorrentes de sua incidência, para cuja disciplina faz-se necessária a edição de decreto 

legislativo. 
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7.10  No exame dos pressupostos da medida provisória, a res. n° 1/89 (art. 5°-§ 5°) ressuscitou 

o decurso de prazo “in peius”: sendo a questão submetida por via de recurso ao Plenário, se este não a 

decidir em duas sessões conjuntas, realizadas em até dois dias imediatamente subseqüentes, 

“considerar-se-ão como atendidos pela Medida Provisória os pressupostos de admissibilidade do art. 

62 da Constituição Federal”.  

 

         É claramente inconstitucional essa disposição, que encobre delegação legislativa por 

omissão, e corte na competência normativa do Congresso.  A aprovação de medida provisória deve ser 

expressa, e o Legislativo não pode abdicar de sua prerrogativa constitucional de examinar-lhe os 

pressupostos. 

 

  

7.11  Qualquer alteração (emenda) no texto da medida provisória será efetuada mediante 

projeto de lei de conversão que, aprovado, será enviado à sanção do presidente da República  (res. n° 

1/89-art. 7°-§ 1°);  sendo a medida provisória aprovada sem alteração de mérito, seu texto será 

encaminhado em autógrafo ao presidente da República, para publicação como lei (res. l/89, art. 18). É 

vedado ao Congresso incluir na  medida provisória matéria distinta da que nela se contemplava, porque 

em tal caso estaria vulnerando o processo legislativo regular (v. res. n° 1/89, art. 4°).  

 

 

8.  Medida provisória e vigência 

 

   

8.1  À diferença da lei, que  existe a partir da promulgação, a medida provisória passa a existir 

apenas com sua publicação. 
36

   E, ao contrário do que pode acontecer com a lei, o início de sua vigência 

é necessariamente  coincidente com o início de sua existência.  
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 Em inúmeros julgados, o STF estabeleceu que, com a perda de eficácia da mp, fica prejudicada a ação 

em que se argüi sua inconstitucionalidade (v. RTJ 146/704, 151/10, 152/339, 153/13, 155/103, 156/29 e 

164/907).  Há que distinguir-se porém entre atos negociais e atos regulamentares correspondentes à 

medida provisória rejeitada, que não subsistem autonomamente  (STF, ADIn 365, RDA 183/126), e fatos 

ou atos-fatos decorrentes da medida provisória.   Diverso é o caso de declaração de inconstitucionalidade 

da mp, dada a diferença entre ineficácia e invalidade, pois o que entrou nulamente no mundo jurídico é 

como se aí não tivesse entrado.     
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  A epígrafe da lei costuma indicar seu número e a data da promulgação, mas a epígrafe da medida 

provisória deve conter apenas seu número.  É viciosa a prática do Executivo, de incluir na epígrafe da 

medida provisória, além do seu número, a data em que foi assinada.   Essa data é irrelevante, e pode 



  A data correspondente a cada medida provisória é a da sua publicação.  As fontes 

governamentais, e na sua esteira as oficiosas, costumam mencionar como data da medida provisória a da 

sua assinatura - que é referida inclusive em sua epígrafe - como se ela,  à semelhança do que acontece 

com a lei,  fosse promulgada antes de publicada.  Tal prática  pode induzir a erros, pois a medida 

provisória existe e tem vigor com a publicação, quando se inicia o prazo fatal de sua vigência; esse 

prazo, note-se, é de trinta dias e não de um mês, incluindo-se na respectiva contagem o termo inicial, que 

é o dia da publicação.      

 

  Normalmente, a lei ordinária não tem previsão de duração; continua a existir e a viger até 

ser revogada.  Isso já não acontece com a medida provisória, que só existe e vige no máximo por trinta 

dias, venha ou não a ser aprovada pelo Congresso.  Em caso de aprovação ela é transformada em lei 

ordinária, devendo como tal ser promulgada e publicada; não sendo aprovada  perde eficácia “desde sua 

edição” (caducidade “ex tunc”), segundo o disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição. 

 

 

8.2.    Não são poucos os problemas que nascem com a  caducidade da medida provisória, 

decorrentes de sua rejeição expressa ou tácita.  São tantos, e de tão difícil solução, que só a absoluta e 

urgente necessidade pode justificar a adoção desse instituto, gerador de alto grau de incerteza e 

instabilização do ordenamento.  

 

  São duas as principais hipóteses que se apresentam:   a) a medida provisória limitara-se a 

preencher o vácuo legislativo, disciplinando estritamente a situação nova;    b) a medida provisória 

suspendera a vigência de lei pre-existente, havendo portanto conflito intertemporal de normas. 

 

  À parte o que se discutiu no item  6.3  (revogação de uma lei por medida provisória), são 

mais complicados os problemas que se apresentam na hipótese “b”: 

 

  O principal deles  é saber,  com a caducidade da medida provisória,  qual a norma  

incidente sobre as relações que ela deixou de disciplinar. A lei de introdução ao Código Civil diz: “Salvo 

disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a 

vigência”(art. 2°-§ 3°).  Isso acontece tanto com a revogação total (ab-rogação) quanto com a revogação 

parcial (derrogação).   Não me parece fácil imaginar a hipótese de fato novo que  possa provocar 

validamente a total reformulação do conteúdo de uma lei -  mesmo que se trate de lei especial -  por 

medida provisória (v. acima os itens 6.3 e 7.2 “b” e “c”).  De qualquer modo, se a medida provisória 

revogou validamente uma lei ordinária, total ou parcialmente, foi provisória essa revogação (“sob 

condição resolutiva”, como diz o ministro Márcio Moreira Alves); 
37

  assim, não obstante a falta de 

expressa disposição em contrário, tem-se como certo que se restaura, “ex tunc”,  a vigência da norma 

revogada; de modo que aos fatos sobre que incidiu a norma “x” (a norma da medida provisória), deve-se 

aplicar agora a norma “y” (a norma da lei cuja vigência se restaura), como se não tivesse ocorrido 

solução de continuidade. 

 

                                                                                                                                                                          

levar o aplicador a erro, confundindo-a com o termo inicial de sua vigência.  A mp n° 425, por exemplo, 

foi assinada no dia 4.2.94, mas foi publicada apenas no dia 7.    
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  Dizia Pontes de Miranda a propósito do decreto-lei:  “Não se trata propriamente de decreto-lei, mas 

de lei sob condição resolutiva (rejeitável dentro do prazo) ou de decreto com eficácia adiantada com 

relação à deliberação do Congresso Nacional” (Comentários à Constituição de l967, Ed. RT, S. Paulo, 

1967, 3/68). 



  A rejeição de medida provisória (expressa ou tácita) torna-a ineficaz “ex tunc”, 

desconstituindo-lhe os efeitos.   Não é semelhante à da lei a  “força de lei” da medida provisória: a lei 

pode ser revogada, mas não pode ser desconstituída  “ex tunc” pelo Congresso.   A possibilidade de 

ineficacização  “ex tunc” da medida provisória significa que ela não gera direito adquirido ou ato 

jurídico perfeito: sua “força de lei” contém-se nos limites da sua precariedade.   

 

  Desconstituíveis pelo Direito são os atos jurídicos (atos definidos pelo seu elemento de 

vontade), mas não os fatos físicos.  Sob esse aspecto as medidas provisórias não oferecem dificuldade 

porque, sendo resolúveis, de direito não podem gerar fatos consumados ou irreversíveis.  As “relações 

jurídicas delas decorrentes”, a serem disciplinadas mediante decreto legislativo, correspondem às 

pretensões, inclusive reparatórias ou responsabilizatórias,  resultantes de sua caducidade. 

 

  Principalmente a medida provisória que tenciona revogar lei cria uma insuportável 

incerteza para seus destinatários, colocados sob sua imposição atual e a imposição virtual da norma 

anterior.  Esse é caso único e aberrante de antinomia, que não pode ser ignorado pelo intérprete: ao 

aplicar a norma incidente, qualquer que seja, há de ter em conta as expectativas e a situação gerada pela 

precariedade da medida provisória. Assim, também não é pequena a dificuldade com que se defronta o 

legislador, ao formular um decreto legislativo que, inclusive, deve retroagir. 

 

  Propostas de reformulação do art. 62 da Constituição, na tentativa de evitar a reedição de 

medidas provisórias, vêm estendendo o prazo de sua provisoriedade para sessenta, e às vezes para 

noventa dias ou mais, sem atentar para os graves problemas decorrentes dessa precariedade. 

 

 

8.3  Normas que criam faculdades excepcionais interpretam-se estritamente.  É impossível 

prorrogar medida provisória; se o fosse, a Constituição tê-lo-ia dito, como  fez, por exemplo, com 

relação ao estado de defesa.  O mesmo intérprete que admite uma e apenas uma prorrogação, ali onde a 

Constituição permitiu expressamente apenas uma prorrogação, não pode admitir número ilimitado de 

prorrogações onde a Constituição, além de não prever nenhuma, aludiu expressamente à perda de 

eficácia do ato ao fim do prazo de trinta dias.   Admitir-se a prorrogação de medida provisória implicaria  

considerar-se como não escrita a cláusula constitucional que fixou esse prazo.   Editada a medida 

provisória, exaure-se a faculdade antecipatória do Executivo com relação ao seu objeto, reconcentrando-

se  no Legislativo o juízo sobre a relevância e urgência da norma.     

 

  A reedição de medida provisória é contrafação da prorrogação. E, como não lhe é 

possível retroagir, só tem eficácia durante trinta dias, após o que também  expira “ex tunc”. Toda mp, 

mesmo que consistindo na simples repetição de outra, anterior, é mp nova, autônoma, sem laço de 

continuidade normativa com aquela.   Assim, a série representada, por exemplo, pela medida provisória 

n° 1763-63, só aparentemente esteve em vigor durante sessenta e cinco meses: na verdade, o que há são 

sessenta e quatro medidas provisórias singulares,  cada uma tendo vigorado por trinta dias e perecido ao 

fim desse prazo, fazendo-se pois absolutamente inexigível seu comando, salvo o da última, enquanto ela 

própria não venha a expirar. 
38

  Esse fato ressalta quando se trata de reedição com alteração de texto (v. o 

item seguinte). 
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 Esse fato é reconhecido pelo próprio governo, nas informações prestadas em ações declaratórias de 

inconstitucionalidade, e pelo Supremo Tribunal Federal nos inúmeros casos em que, na linha dessas 

informações, julgou prejudicada a ADIn tendo em vista a perda de eficácia da mp, por decurso de prazo. 

Veja-se por exemplo o julgamento da ADIn n° 292, cujo acórdão proclama em sua ementa:  “Ação que 



8.4  A reedição provoca outros problemas conforme ocorra:  a)  durante o prazo de vigência 

da medida reeditada;  b)  no dia imediato ao término dessa vigência;  c) posteriormente a essa data;  d)  

com alteração de texto.   

 

  Ao início dessa experiência malsã, 
39

  o Executivo costumava reeditar a medida 

provisória após o termo de sua vigência, reproduzindo integralmente o texto da medida reeditada;  o 

Supremo Tribunal Federal, entretanto, entendeu aceitável a reedição apenas quando ocorrente durante o 

prazo de vigência da medida provisória reeditada. 
40

    É estranho e inexplicado esse entendimento, 

                                                                                                                                                                          

argüi de inconstitucional Medida Provisória que perdeu a sua eficácia jurídica pelo transcurso do 

prazo estabelecido para a sua conversão ou quando, por não ter sido apreciada a tempo, outra foi 

reeditada no mesmo sentido.  Perda de objeto.” (RTJ 146/704). V. também RTJ 151/10, 152/339, 

153/13, 153/103, 156/29, 164/907, 168/790). 
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 No tratamento que o Executivo e o Judiciário deram à medida provisória, exerceu grande influência 

parecer do consultor geral da República, em 21.6.89.  Dizia esse parecer:  “Inspirado no art. 77 da 

Constituição italiana, o texto constitucional brasileiro terá necessariamente de buscar exegese no 

direito, na  doutrina e na experiência parlamentar da Itália”;  relembrava a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal quanto à impossibilidade de apreciação judicial dos pressupostos do decreto-lei, e no 

que diz respeito à reedição da medida provisória sustentava:  “A rejeição da proposição que objetiva a 

conversão do ato cautelar em lei, não inibe o Presidente da República  -  único órgão 

constitucionalmente legitimado a agir -  de editar sobre o mesmo tema nova medida provisória, desde 

que presentes os pressupostos constitucionais de emanação dessa espécie normativa.  Entendimento 

diverso fraudaria a mens contida na regra constitucional, que pretendeu atender com a medida 

provisória  -  ainda que em caráter de excepcionalidade  -  situações emergenciais incompatíveis com o 

procedimento ordinário de formação das leis.  A deliberação congressual negativa não opera, por si só, 

a descaracterização de um possível estado de urgência perdurante, a juízo, inicial do Presidente da 

República.   ..........Com maior razão, quando se tratar de medida provisória cujo projeto de conversão 

em lei, não tendo sido objeto de expressa recusa parlamentar, houver deixado de merecer apreciação no 

prazo constitucional.” (RDA  176/97). 
 
40  “Terminado o prazo de 30 dias sem que seja convertida em lei a medida provisória, não pode o 

Presidente da República editar outra com o mesmo teor.  Se o fizer, estará violando duplamente a 

Constituição.” (voto do relator, o ministro Celso de Mello, 11.3.93, RTJ 146/719).  E: “O tribunal tem 

admitido como válidas e eficazes as reedições de medidas provisórias, ainda que não votadas pelo 

Congresso Nacional, quando tais edições hajam ocorrido dentro do prazo de trinta dias de sua 

vigência” (ministro Sydney Sanches, ADIn 1.610-DF);  o Tribunal tem ainda admitido reedições 

sucessivas, “até porque o poder de editar MP subsiste, enquanto não rejeitada” (voto do relator, o 

ministro Carlos Velloso, na ADIn 1.786, RTJ 167/86);  e entendido também que  “compete 

exclusivamente ao Congresso Nacional regular as situações jurídicas surgidas na vigência de medidas 

provisórias, caso a última medida reeditada não seja convertida em lei”.  (id., ib.).  Ficou vencido nesse 

julgamento o ministro Marco Aurélio, por entender que “com o texto do artigo 62, o fenômeno da 

reedição é incompatível”.  Esse acórdão é extremamente curioso:  o TRT da 16a. Região, entendendo 

que, não convertida em lei, a MP n° 560 e as que lhe sucederam haviam perdido  eficácia desde a edição, 

assim voltando a vigorar o regime anterior - que disciplinava a contribuição dos servidores para a 

Seguridade Social na alíquota de 6% -   baixou resolução nesse sentido; contra ela  foi ajuizada ADIn 

pelo Procurador Geral da República, com pedido cautelar, dada a drástica redução nos recursos 

arrecadados para a Seguridade Social, com diferenças de alíquotas recolhidas desde julho de 1994.  A 

cautelar foi deferida, e a ementa do acórdão grafou: “não convertida em lei a medida provisória n° 560, 



porque, desde que se admita a reedição, é indiferente saber se ela se faz no dia imediato ao do termo 

final da medida provisória (hipótese “b”)  ou após esse dia (hipótese “c”); a única hipótese 

absolutamente inaceitável, nesse caso,  é exatamente a hipótese “a”, porque esse tipo de reedição, além 

de constituir espécie singular de superposição de normas, subtrai a primeira medida provisória à 

apreciação do Legislativo, instituindo corte na sua competência.  Portanto, não se deve considerar esse 

expediente com base em sua aparência, mas no seu real objetivo, que é prorrogar medida provisória. 

Assim sendo, bastaria à nova medida provisória dizer:  “prorroga a mp x”, ou “reedita a mp x”, sem o 

artifício de reproduzir, na íntegra, a medida reeditada.    

 

  Mais aberrante ainda é a reedição de medida provisória rejeitada expressamente pelo 

Congresso.  
41

 

 

  A reedição de medida provisória com alteração de texto é emenda de medida provisória, 

faculdade de que não dispõe o presidente da República  (v. adiante, item 8.6), e  consiste em derrogação 

ou acréscimo.  O acréscimo ou diz respeito à mesma matéria, podendo envolver derrogação, ou diz 

respeito a matéria distinta.  À medida provisória é vedado acrescentar, a outra, matéria distinta, visto que 

o próprio poder legislativo está impedido de fazê-lo (v. acima item 7.11).  Assim, matéria distinta só 

pode ser objeto de medida provisória distinta, e desde que presentes os pressupostos de necessidade e de 

urgência.  

 

  Entretanto, de 5.10.88 a 31.12.98 foram reeditadas 519 medidas provisórias com 

alteração de texto.  Essas alterações se fizeram:  a) com derrogação da mp alterada;  b) com 

“maquiagem” da mp alterada; 
42

  c) mediante “fusão de medidas provisórias”;   d)  com inserção de 

matéria nova e distinta, tal como ocorria, antigamente, com as chamadas “caudas orçamentárias”;   e) 

com ocultação do seu objeto ao empregar, na respectiva ementa, a locução “e dá outras providências”.  

As duas últimas dessas práticas, condenáveis sob os pontos de vista ético, político e técnico, também são  

proscritas pela lei complementar n° 95, de 26.2.98 (v. arts. 1°-par. único, 3°, 5° e 7°) e pelo dec. 1.937, 

de 21.6.96  (v. art. 9°).  

 

  Em favor da reedição simples durante o prazo de vigência seria possível dizer que, 

embora o Congresso disponha de trinta dias para a apreciação da medida provisória, com boa vontade  

poderia apreciar em bloco as duas medidas idênticas, no tempo que lhe restasse dentro dos trinta dias.  

Mas sequer isso é possível alegar em favor da mp com alteração de texto.  

                                                                                                                                                                          

e as que lhe sucederam, perderam elas sua eficácia, desde a edição, voltando a ter vigência plena o 

regime anterior que disciplinava a contribuição dos servidores para a Seguridade Social”. 
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  Rejeitada pelo Congresso a MP n° 185, de 4.5.1990, no dia seguinte foi editada pelo governo a MP n° 

190, que a reproduzia, o que foi expressamente repelido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

da ADIn n° 293 (RTJ 146/707).  Por sua vez, a MP n° 292, de 3.1.91, reproduziu a MP n° 273, 

convertida pelo Congresso em texto vetado pelo Executivo (v. ADIn n° 427, RTJ 136/883). Veja-se 

também a MP n° 299,  de 1.10.91, que a pretexto de interpretá-lo modificou texto de lei de conversão de 

medida provisória anterior (RTJ 145/463). 
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 No julgamento da ADIn 293, apreciou-se a  “reedição com alteração maquiadora”: “Modificações 

secundárias do texto, que em nada afetam os aspectos essenciais e intrínsecos da medida provisória 

expressamente repudiada pelo Congresso Nacional, constituem expedientes incapazes de 

descaracterizar a identidade temática que existe entre o ato não convertido em lei e a nova medida 

provisória editada.” (RTJ 146/707). 



  A “fusão de medidas provisórias” é inaceitável porque  a) é inconcebível urgência que a 

justifique;  e  b) interfere com os processos e os prazos da respectiva apreciação pelo Congresso.  

 

  Note-se, por fim, que a inserção de matéria nova em reedição de mp produz incerteza 

adicional, pois o número de série da mp deixa de instruir adequadamente sobre seu real conteúdo.   

 

     

8.5  Ratificação é menos do que convalidação: esta é a ratificação com a sanação do inválido.  

Quem pode convalidar medida provisória é o poder legislativo, dentro do prazo de trinta dias e 

observados os limites constitucionais previstos para sua edição.
43

   A “convalidação”, por reedição de 

medida provisória, de atos praticados sob a égide da medida provisória reeditada, é o roto remendando o 

esfarrapado; ofende-se simultaneamente, aí, aos arts. 62 e 5°-XXXVI da Constituição.
44

 Se a 

Constituição diz que a medida provisória perde eficácia se não aprovada em trinta dias, como pode, outra 

medida provisória, restaurar-lhe a eficácia? Pontes de Miranda, com seu gosto pelas explicações 

psicanalíticas, estabeleceria a imediata associação entre essa prática e a sensação de poder absoluto 

desfrutada pelos ditadores: a ditadura militar freqüentemente editava ato institucional, ato complementar 

ou decreto-lei “convalidando” o anterior e seus efeitos, e subtraindo expressamente à apreciação judicial 

as violências que perpetrava.
45

 

 

8.6  É inconcebível a revogação de medida provisória; ela foge à sua natureza, porque:  a)  

ao Legislativo cabe apreciá-la dentro do prazo de trinta dias, 
46

  b)  sua eficácia apenas cessa com a 
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 São inconstitucionais  leis que convalidam atos praticados com base em medidas provisórias, como, 

por exemplo, a lei n° 9.528/97 -  que alterou dispositivos das leis n° 8.212 e 8.213, ambas de 24.7.91, 

cujo art. 13 pretendeu convalidar atos praticados com base nas mps 1.523, de 11.10.96 até 1.523-13, e 

1.596-14, de 10.11.97 -  e a lei n° 9.649/98, dispondo sobre organização da Presidência da República e 

dos ministérios, cujo art. 64 pretendeu convalidar atos praticados com base em 44 medidas provisórias, 

desde a MP n° 752, de 6.12.94, até a MP n° 1.651-42, de 7.4.98.  
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 No acórdão correspondente ao julgamento da ADIn n° 365 (agravo regimental, relator o ministro Celso 

de Mello), grafou-se:  “A convalidação, por deliberação executiva, de atos praticados com fundamento 

em medidas provisórias não convertidas afronta o preceito consubstanciado no art. 62, parágrafo 

único, da Constituição, que prevê a sua desconstituição, integral e radical, com eficácia „ex tunc‟.  A 

preservação, no tempo, dos efeitos de medidas provisórias não apreciadas pelo Congresso Nacional 

revela-se em manifesta colidência não só com o que expressa e literalmente dispõe o texto 

constitucional, mas, também, com a própria „mens constitutionis‟, que quis suprimir a possibilidade de 

sua subsistência no mundo jurídico (RDA 183/126). 
 
45 Discutindo a constitucionalidade do dec. lei n° 201/67, o ministro Celso de Mello reconheceu que, ao 

editá-lo, “o Chefe do Poder Executivo da União  a) efetivamente agiu „ultra vires‟,  b) claramente 

usurpou o domínio normativo da lei e  c) inquestionavelmente vulnerou, com esse ilegítimo 

comportamento, o princípio constitucional da separação dos poderes”.  Mas acrescentou:  “Ocorre, no 

entanto, sr. Presidente, que a Lei Fundamental de 1967 (art. 173) e a Carta Federal de 1969 (art. 181) 

aprovaram e excluíram de apreciação judicial „os atos praticados pelo Comando Supremo da 

Revolução de 31 de março de 1964‟, inclusive aqueles atos normativos  -  como o decreto lei n° 201/67 - 

editados com fundamento no Ato Institucional n° 4/66.” (RTJ 159/164-165). 
 



rejeição, caducidade, ou transformação em lei;  c)  a Constituição não prevê tal hipótese , diferentemente 

do que acontece com a revogação de uma lei por outra, prevista na lei de introdução ao Código Civil;  d) 

a derrogação (revogação parcial) de medida provisória por outra corresponde à sua emenda;  sob a 

Ordenação de 1967-1969 o Executivo tinha o poder de emendar decreto-lei, mas a Constituição de 1988 

entregou ao Legislativo o poder de emendar medida provisória, no processo de sua conversão em lei; 

assim, em hipótese alguma cabe ao presidente da República derrogar medida provisória, seja no curso 

dos trinta dias, seja após os trinta dias, mediante reedição com alteração de texto;   e) quem não pode 

fazer o menos (derrogar), não pode fazer o mais, como seria ab-rogar.   

 

 

  A outorga dessa faculdade ao Executivo  seria um “plus” que a Constituição não lhe 

concedeu, ao instituir a medida provisória em norma de interpretação estrita;  e, caso existisse, só seria 

possível se presentes os pressupostos de relevância e urgência da medida provisória revogadora. 

 

 

  Mesmo que a revogação da medida provisória se fizesse “ex tunc”, só seria possível com 

anuência do Congresso, tal como acontece com a retirada de um projeto de lei.  Não só porque o 

Congresso dispõe de trinta dias para apreciá-la, 
47

  mas também porque lhe caberia, em tal caso,  

disciplinar as relações dela decorrentes.  A partir da publicação exaure-se a faculdade antecipatória do 

Executivo quanto à respectiva matéria, e a medida provisória passa a tramitar na Câmara dos Deputados 

como  projeto de lei especial;  sua sorte passa a depender do poder legislativo, não sendo possível ao  

Executivo retirá-la unilateralmente, alterá-la,  revogá-la, ou subtraí-la de qualquer outro modo ao 

escrutínio parlamentar. Isso equivaleria a reconhecer, no presidente da República, o poder de editar a lei, 

frustrando a participação do Congresso no processo legislativo.  É impossível  revogar medida provisória 

sem usurpação de competência legislativa e ofensa ao princípio da divisão dos poderes. 
48

 

 

  Examine-se melhor a questão da revogação, sob o ponto de vista da instabilidade e 

incerteza do ordenamento:   A mp2 revoga a mp1, que vigorou durante dez dias, e que revogara a lei y ; 

restaura-se em conseqüência a lei y, “ex nunc”; sobre os atos praticados no período de dez dias incidiu a 

mp revogada, visto que a mp revogadora não retroage;  o Legislativo precisa, imediatamente:  a) editar 

decreto legislativo disciplinando as relações decorrentes da mp1, durante o período de dez dias em que 
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 Na verdade, aplica-se à revogação de medida provisória o argumento com que o STF nega a 

possibilidade de retirada de medida provisória (v. item 7.5).  Entretanto, o STF admite a revogação de 

medida provisória, como decidiu no julgamento da ADIn 1.204:  “O Presidente da República pode 

expedir medida provisória revogando outra medida provisória, ainda em curso no Congresso Nacional.  

A medida provisória revogada fica, entretanto, com sua eficácia suspensa, até que haja pronunciamento 

do Poder Legislativo sobre a medida provisória ab-rogante.  Se for acolhida pelo Congresso Nacional a 

medida provisória ab-rogante, e transformada em lei, a revogação da medida anterior torna-se 

definitiva.” (RTJ 157/856). 
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 “......se não for assim, ter-se-á que o Presidente da República poderá dar efeitos definitivos a uma 

medida provisória desde a sua edição até a sua ab-rogação por outra medida provisória que venha a 

converter-se em lei, impedindo, pois, o Congresso de rejeitar, por decurso de tempo ou expressamente, 

a medida provisória ab-rogada......” (voto do ministro Moreira Alves no julgamento da ADIn 221 - 

medida liminar, - RTJ 151/344).  
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 Veja-se, na nota 39,  referência a casos de revogação embutida na reedição de medida provisória 

rejeitada ou emendada pelo Congresso. 



esteve em vigor;  b) apreciar a mp2, o que precisa fazer em prazo inferior a vinte dias, sob pena de que 

se exaura o prazo de trinta dias para a eventual apreciação da mp1, caso seja rejeitada a mp2.  Aí pode 

acontecer o seguinte:   o Congresso aprova a mp2, confirmando-se a revogação da mp1, o que implica 

não ter como rejeitar a incidência da  mp1 no período de dez dias em que esteve em vigor;   confirma-se 

definitivamente a restauração da lei y a partir do fim do prazo de dez dias, e o Congresso precisa editar  

decreto legislativo confirmando o decreto legislativo com que disciplinara as relações decorrentes da mp 

1, cuja constitucionalidade e legalidade ficou impedido de apreciar;  ou então o Congresso rejeita a mp2, 

em prazo inferior a vinte dias, revigorando-se a mp 1, que revogara a lei y, e cuja vigência fôra 

restaurada “ex nunc” pela mp2, sendo necessário decreto legislativo que desfaça o anterior, que 

disciplinara as relações decorrentes da mp 1 durante os dez dias em que estivera em vigor, embora não 

seja possível editar decreto legislativo disciplinando as relações decorrentes da lei y durante o tempo em 

que, em razão de sua restauração, esteve em vigor; e deve editar novo decreto legislativo disciplinando 

as relações decorrentes da mp1 durante o período, superior a dez dias, ao qual se estendeu sua vigência.     

Em seguida, porém, a mp1 é rejeitada: restaura-se de novo a lei y, desta vez “ex tunc”, e o Congresso 

precisa fazer decreto legislativo desfazendo os anteriores e disciplinando as relações decorrentes da mp 1 

no período em que esteve em vigor.   Porém se o Congresso rejeita a mp2 por decisão tomada dentro do 

prazo de trinta dias, mas posteriormente ao término do prazo de vinte dias, não pode mais apreciar a mp 

1, que caducou, restaurando-se a lei y “ex tunc”, e tornando-se necessária a edição de decreto legislativo 

para disciplinar as relações decorrentes da mp1, enquanto esteve em vigor.  Caso se considere que a 

eficácia da mp1 apenas ficou suspensa ao ser revogada pela mp2, os efeitos podem ser diversos. Tudo no 

período de trinta dias, a contar da publicação da mp1.  Kafka não conseguiria imaginar pesadelo mais 

alucinante.   

 

 

8.7  Provisoriedade não se confunde com temporariedade.  O provisório é o precário, o que é 

impossível de se manter, por deficit de existência ou de eficácia.  Suprido esse deficit, o precário 

transforma-se em definitivo.   Norma temporária, por outro lado, é aquela  que, dispondo sobre relações 

temporárias, subsiste apenas durante o tempo dessas relações.   

 

  Na medida provisória, provisória é sua eficácia, e não a relação que disciplina. Não há 

como regular-se, com ela, o que que se consuma na sua vigência, porque seria impossível transformar 

essa medida provisória em lei.   A medida provisória não pode pôr o Congresso perante um fato 

consumado sem, com isso, suprimir sua competência constitucional. 

 

 

 

9.  Um estudo de caso: medida provisória no processo de privatização 

 

   

  A peça fundamental do aparato normativo das privatizações é aparentemente a lei n° 

8.031, de 12 de abril de 1990, que veio a ser substituída, em 9 de setembro de 1997, pela lei n° 9.491.  

Ambos esses diplomas, entretanto, são permeados por medidas provisórias, que foram a espinha dorsal 

das privatizações.  Com relação à lei n° 8.031/90, são elas: 

 

  327 (de 25.06.93), 334 (de 26.07.93) * , 345 (de 26.08.93) *, 353 (de 24.09.93), 362 (de 

25.10.93) * #, 376 (de 25.11.93) *, 392 (de 24.12.93) +, 415 (de 24.01.94) * + , 432 (de 24.02.94) *, 455 

(de 26.03.94) *, 479 (de 25.04.94) * #, 506 (de 25.05.94) *, 533 (de 24.06.94), republicada em 27.06.94 

*, 557 (de 27.07.94) *, 588 (de 26.08.94) *, 630 (de 24.09.94) #, 670 (de 22.10.94), 718 (de 21.11.94) *, 



772 (de 21.12.94) * +, 841 (de 20.01.95) * + #, 901 (de 17.02.95) #, 945 (de 17.03.95) , 970 (de 

13.04.95), 995 (de 12.05.95), 1.021 (de 09.06.95), 1.044 (de 30.06.95) * +, 1.070 (de 29.07.95), 1.097 

(de 28.08.95 * #,  1.129, de 27.09.95, republicada em 28.09.95 * #, 1.162, de 27.10.95, 1.197, de 

25.11.95), 1.233 (de 15.12.95) +, 1.270 (de 13.11.96), 1.309 (de 12.02.96) *, 1.349 (de 13.03.96) *, 

1.391 (de 12.04.96) *, 1.433 (de 10.05.96), 1.481 (de 07.06.96), 1.481-38 (de 05.07.96), 1.481-39 (de 

02.08.96), 1.481-40 (de 30.08.96), 1.481-41 (de 27.09.96), 1.481-42 (de 25.10.96) #, 1.481-43 (de 

23.11.96) #, 1.481-44 (de 20.12.96) +, 1.481-45 (de 18.01.97), 1.481-46 (de 15.02.97), 1.481-47 (de 

17.03.97) * #, 1.481-48 (de 16.04.97) * #, 1.481-49 (de 16.05.97) * #, 1.481-50 (de 13.06.97), 1.481-51 

(de 12.07.97), 1.481-52 (de 11.08.97) *, que é a medida provisória de cuja conversão decorreu a lei n° 

9.491, de 9.09.1997. 

 

  Como vimos acima, o Supremo Tribunal Federal tem aceitado a reedição de medidas 

provisórias, desde que efetuada no curso do prazo de trinta dias da medida provisória reeditada. Na 

relação acima, as medidas provisórias assinaladas por um asterisco foram editadas fora desse prazo, 

sendo portanto indubitavelmente inválidas; as  assinaladas por um  +  foram editadas durante o recesso 

do Congresso, sem que este fosse convocado, como determina o art. 62 da Constituição. 

Independentemente de outros critérios (inadmissibilidade de reedição, ausência dos pressupostos de 

relevância e urgência), são inválidas, por conta desses vícios, 28 dessas 53 medidas provisórias. 
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  Terá 

sido por isso que, a cada uma dessas medidas provisórias, o presidente da República pretendeu 

“convalidar” os atos que praticou com base na anterior?  E que a lei n° 9.491/97, em seu art. 6°, 

pretendeu “convalidar” os atos praticados com base na MP n° 1.481-52? 

 

  Na relação de medidas provisórias acima, o sinal # indica as editadas com alteração de 

texto, que são as mp ns. 362, 479, 630, 841, 901, 1.097, 1.129, 1.481-42, 1.481-43, 1.481-47, 1.481-48, 

1.481-49.  Eliminando-se, dentre essas, as anteriormente  apontadas como inválidas, sobram as de n° 

630, 901, 1.481-42 e 1.481-43.  Considerando-se também estas como inválidas, pelas razões 

anteriormente expostas,  parece que devemos considerar como alteradoras, em seu lugar, as mp ns. 670, 

970, 1.481-45 e 1.481-50, ou seja, as mp válidas vindas imediatamente em seguida. 

 

  Face a esses critérios, e independentemente de qualquer consideração sobre existência ou 

não dos pressupostos de relevância e urgência, eliminemos da relação das medidas provisórias, acima, 

aquelas cuja invalidade ficou demonstrada.  Após essa eliminação, acabam restando vinte e uma, a saber: 

mp n° 327 (de 24.6.93), 353 (de 24.9.93), 670 (de 22.10.94); 945 (de 17.3.95),  970 (de 13.4.95), 995 (de 

12.5.95), 1.021 (de 9.6.95), 1.070 (de 29.7.95), 1.162 (de 27.10.95), 1.197 (de 25.11.95), 1.270 (de 

13.11.96), 1.433 (de 17.5.96), 1.481 (de 7.6.96), 1.481-38 (de 5.7.96), 1.481-39 (de 2.8.96), 1.481-40 (de 

30.8.96), 1.481-41 (de 27.9.96), 1.481-45 (de 18.1.97), 1.481-46 (de 15.2.97),  1.481-50 (de 13.6.97) e 

1.481-51 (de 12.7.97).   

 

  Isso significa que   a)  a norma vigente em matéria de privatização, até a lei n° 9.491, de 

9.9.97, teria sido a lei n° 8.031, de 12.4.90, exceto nos períodos de trinta dias em que ela tenha vigorado, 

na forma da MP n° 327 (de 24.6.93), com as alterações provocadas por essas medidas provisórias;  b)  

com a caducidade “ex tunc” de cada uma dessas medidas provisórias, ao término do prazo de trinta dias 

restarou-se em sua integridade a vigência da lei n° 8.301/90. 
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 Consideramos em fraude da norma constitucional que manda convocar o Parlamento as mp ns. 1.044, 

de 30.6.95, e 1.233, de 15.12.95, porque editadas às vésperas da abertura do seu recesso. 



  Aqui, entretanto, surge um problema adicional: se, de acordo com o decidido pelo STF, é 

inválida a lei de conversão editada pelo Congresso após o prazo de trinta dias, podemos considerar como 

válida a mp com alteração editada pelo Executivo após o prazo de trinta dias?  A resposta afirmativa 

implicaria dizer que  a competência do Executivo, nesse passo, excede à do Legislativo. Como isso não 

acontece, a resposta é negativa.  

 

  Incide portanto, em tal caso, esta outra orientação da Suprema Corte:  “O fato de o 

Congresso Nacional, na apreciação de medida provisória, glosar certos dispositivos não a prejudica, 

no campo da eficácia temporal, quanto aos que subsistiram.” (RTJ 156/714, RTJ 152/331).  Isso 

representa a aplicação, às medidas provisórias, do princípio da salvabilidade dos atos jurídicos.  De 

modo que, nas mp com alteração de texto, salva-se a parte inalterada. 

 

  Como já vimos, o STF considerou admissível a reedição de medida provisória apenas 

dentro do prazo de trinta dias.  De modo que, com relação àquelas mp remanescentes:   a) devemos 

considerar como inválidas as reedições efetuadas após o prazo de trinta dias; ou b) para salvá-las,  

desconsideramos a orientação do STF, ou admitimos como válidas as reedições efetuadas dentro dos 

trinta dias correspondentes à mp anterior, que é  inválida.     

 

  Se adotarmos a alternativa ortodoxa (item “a”), do conjunto primitivo de cinquenta e três 

medidas provisórias terá restado como válida, e eficaz durante o prazo de trinta dias de sua vigência, 

apenas a MP n° 327, de 25.6.93, que deu nova redação aos artigos 5° e 19 da lei n° 8.031/90. 
50

   

 

  Vemos assim que na prática do governo brasileiro, a lei n° 8.031/90 jamais esteve em 

vigor: ele sempre a alterou, quando e como quis, via medida provisória.  É exemplar, a respeito a MP n° 

299, de 2.10.91, editada tendo em vista a realização do leilão da Usiminas, de cuja ementa consta:  

“interpreta a lei n° 8.031, de 12.4.90”.  
51

 

 

  A perfeita anamnese da medida provisória exigiria a realização de outros estudos de caso: 

eles podem revelar a largura, altura e profundidade do papel que nela desempenham a   imoralidade, a 

ilegalidade e a inconstitucionalidade. 

    

 

 

10.  Poder executivo e medidas provisórias 

   

 

10.1           No período compreendido entre 5.10.88 (quando entrou em vigor a Constituição) e o 

término do governo José Sarney (em 14.3.90; ao todo 526 dias corridos) foram editadas 137 mp (média 

de  0,26  por dia, incluídos fins de semana e feriados); essas mp, das quais 115  (83 %) eram originais e 

22   (16,1 %) reedições, assim se distribuiam: 
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 Mesmo a MP n° 327 não se salva, se considerarmos que ela foi editada às vésperas do recesso 

congressual, sem que se tenha convocado o Parlamento.  
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 Veja-se a propósito o acórdão com que o Supremo Tribunal Federal repeliu a ação direta de 

inconstitucionalidade movida, pelo Partido Democrático Trabalhista, contra essa medida provisória 

(ADIn n° 605, medida cautelar, RTJ 145/463). 



  a) medidas provisórias originais, que tiveram edição única, e 

                            foram transformadas em lei no prazo constitucional de trinta dias:        89   (64,9%) 

 

  b) mp transformadas em lei somente depois de reeditadas:                        18   (13,1%) 

       (todas transformadas em lei após uma única reedição) 

  c) mpo que tiveram edição única e não foram transformadas em lei:         12   (  9,4%) 

 

  d) mpo (primeira edição), que viriam a ser reeditadas:                              14   (10,2%) 

         

                        e) reedições que não se transformaram em lei no período:                           4    ( 2,9%) 

 

 

  Dentre as reedições, 8 foram feitas dias após o termo final do prazo constitucional de 

trinta dias, e duas ainda na vigência da mp reeditada.  Ao se encerrar o período, havia um estoque de 2 

medidas editadas há menos de trinta dias, e não convertidas em lei. 
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           No período compreendido entre 15.3.90 e 30.9.92, ao todo 930 dias corridos  (governo 

Fernando Collor), foram editadas 160 mp  (média de  0,16 por dia, incluídos fins de semana e feria-

dos);  essas mp, das quais 85  (53,7 %) eram originais e 75  (46,3 %)  reedições, assim se distribuíam: 

 

  a) mp originais, que tiveram edição única, transformadas  

       em lei no prazo constitucional de  trinta dias:                                        43   ( 26,8%)                                                                                              

 

  b) mp transformadas em lei somente depois de reeditadas:                        23    (14,3%) 

 

       b’) após uma única reedição                        8 (5%) 

                 b’’) após mais de uma reedição                  15 (9,3%)   

 

  c) mpo que tiveram edição única e não foram transformadas em lei:         11    (  7,5%) 

 

  d) mpo (primeira edição), que viriam a ser reeditadas:                               31   (19,3%) 

             

  e) reedições que não se transformaram em lei no período:                         52     (32,5%) 

 

   Ao se encerrar o período, havia um estoque de 3 mp editadas há menos de trinta dias e 

não convertidas em lei, sendo 2 mpo e 1 reedição. 
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  As reedições que não se transformaram em lei no período foram estas:   MP n°13, de 4.11.88 (dispõe 

sobre a aplicação do dec. lei n° 2.280/85 aos servidores do Tribunal Federal de Recursos e dá outras 

providências);  MP n° 17, de 4.11.88 (dispõe sobre a redução de impostos incidentes sobre importação e 

dá outras providências);  MP n°18, de 4.11.88 (dá nova redação ao art. 1° do dec. lei 2.242/88);  MP n° 

73, de 22.6.89 (dispõe sobre o reajuste de vencimentos, salários, soldos, proventos, pensões e demais 

remunerações dos servidores civis e militares da União, dos extintos Territórios, das autarquias e das 

fundações públicas, e dá outras providências). 



           No período compreendido entre 1.10.92 e 31.12.94, ao todo 822 dias corridos  (governo 

Itamar Franco), foram editadas 506 mp ( média de 0,61 por dia, incluídos fins de semana e feriados); 

essas mp, das quais 147 (29 %)  eram originais e  359  (71%)  reedições, assim se distribuíam: 

 

  a) mpo que tiveram edição única e foram transformadas 

      em lei no prazo constitucional de trinta dias:                                         27      ( 5,3%) 

 

  b) mp transformadas em lei somente depois de reeditadas:                       45      ( 8,8%) 

 

        b’) após uma única reedição                         12  ( 2,3%)                           

                             b’’) após mais de uma reedição                     33  ( 6,5%) 

 

  c) mpo que tiveram edição única e não foram transformadas em lei:          9       ( 1,7%) 

 

  d) mpo (primeira edição), que viriam a ser reeditadas:                           105       (20,7%) 

 

  e) reedições que não se transformaram em lei no período:                       320      (79,3%) 

 

 

  Ao se encerrar o período havia um estoque de  79 MP editadas há menos de trinta dias e 

não convertidas em lei, sendo 21 mpo e 58 reedições. 

 

 

           No período compreendido entre 1.1.95 e 31.12.98, ao todo 1.460 dias corridos (governo 

Fernando Henrique Cardoso) foram editadas 2.608 mp (média de 1,78 por dia, incluindo fins de 

semana e feriados); essas mp, das quais 157 (5,2 %)  eram originais e  2.451  (94,8%) reedições, assim 

se distribuíam: 

 

 

  a) mpo que tiveram edição única e foram transformadas  

                            em lei no prazo constitucional de trinta dias:                                           24     ( 0,9%) 

 

  b) mp transformadas em lei somente depois de reeditadas:                       107     ( 4,1%) 

                  

        b’) após uma única reedição                          5   (0,19%) 

                             b’’) após mais de uma reedição                  102   (3,8  %) 

 

  c) mp que tiveram edição única e não foram transformadas em lei:               4    ( 0,15%)   

 

  d) mp originais (primeira edição), que viriam a ser reeditadas:                  129   ( 4,9 %) 

 

                        e) reedições que não se transformaram em lei no período:                       2.344   (95,1%) 

 

 

  Ao se encerrar esse período havia um estoque de 75 mp editadas há menos de trinta dias e 

não convertidas em lei, sendo 13 mpo e 62 reedições,  contando-se, entre estas, quatro que foram 

editadas originalmente no período Itamar Franco.  Avolumou-se um estoque de em média 70 mp, que vai 

sendo rolado automaticamente mês a mês.  Entre os dias 29.10.98 e 28.11.98, por exemplo, foram 



editadas 90 mp, das quais oito eram originais e 82 reedições; no mês anterior (entre 29.9.98 e 27.10.98) 

foram editadas 68 mp, sendo 2 originais e 66 reedições; a MP 1692-28, de 27.9.98, será reeditada em 

29.10.98 como MP 1692-29,  como 1692-30 em 28.11.98, e assim por diante; e a MP 1709-2, de 

2.10.98, será reeditada como MP 1709-3 em 30.10.98, como MP 1709-4 em 28.11.98, e assim por 

diante.  

 

 

  Esses quatro períodos de governo podem ser sintetizados no seguinte quadro: 

 

   

 

 

 

 

José Sarney 

       

 

F. Collor 

 

 

Itamar Franco 

 

 

F. H. Cardoso 

 

  número de mps 137          160         506                            2.608 

     mp/dia 0,26          0,16         0,61          1,78 

        mpo 115 =   83  %                         85 =  53,7%    147 =  29   %     157 =   5,2  % 

     reedições  22 =  16,1%                  75 =  46,3%                 359 =  71   % 2.451  = 94,8  %  

         a)  89 =  64,9%     43 =  26,8%      27 =    5,3%      24  =   0,9  % 

         b)       18 =  13,1%     23 =  14,3%      45 =    8,8%     107 =   4,1  % 

         b’)       18 =  13,1%        8 =    5,  %      12 =    2,3%             5  =   0,19% 

         b’’)           nada     15 =    9,3%      33 =    6,5%     102 =   3,8  % 

         c)       12 =    9,4%     11 =    7,5%        9 =    1,7%         4 =   0,15% 

         d)       14 =  10,2%     31 =  19,3%     105 = 20,7%    129  =   4,9  % 

         e)         4 =    2,9%     52 =  32,5%     320 = 79,3%  2.344 =   95,1% 

 

 

10.2  Essas medidas provisórias dispõem, por todos os modos,  a respeito de tudo.   

 

  Na sua edição e aplicação o Executivo tem desprezado todas as normas concernentes a 

pressupostos, requisitos e objeto  da medida provisória.  Poucas, das 3.411 mps editadas, atendem aos 

pressupostos de relevância e urgência.  Muitas foram editadas, sem sua convocação, durante o recesso do 

Congresso; inúmeras são editadas, em lotes, às vésperas do recesso do Congresso, sem que o mesmo seja 

convocado extraordinariamdente.  O presidente da República prorroga impunemente a eficácia de 

medidas provisórias, reedita medidas provisórias peremptas - inclusive medidas provisórias já rejeitadas 

pelo Congresso 
53

  - emenda  medidas provisórias, revoga medidas provisórias, por medidas provisórias 

revoga leis, por medida provisória declara nula e de nenhuma eficácia mp  que editara anteriormente,   
54

 

convalida atos praticados sob a égide de medidas provisórias ineficazes, prorroga por  decreto prazo 

estabelecido em medida provisória, 
55

 interpreta lei com medida provisória,  edita mp com infração ao 

disposto no art. 246 da Constituição,  
56

  veta lei com medida provisória, utiliza-as para  delegar poderes 
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 v.g. a reedição maquiada da MP n° 185, rejeitada pelo Congresso, através da MP n° 190.  
 
54

 v.g. a MP n° 175, de 27.3.90.  
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 O decreto nº 2.789, de 29.9.1998, prorrogou o prazo previsto na MP nº 1675-41, de 27.8.1998. 
 



a si mesmo, permitindo-se intervir casuisticamente em todas as matérias de seu interesse.     Concede-se, 

assim agindo, ampla discricionariedade em matérias tradicionalmente sujeitas a controles rígidos, tais 

como a criação, organização e instalação de órgãos públicos e programas, na realização de contratos e 

licitações, na outorga de concessões e permissões, na alienação de bens públicos, na realização de 

despesas, na criação de cargos públicos e contratação de servidores, no estabelecimento, por medida 

provisória, de fatos consumados, insuscetíveis de reversão pelo poder legislativo. 

 

  Esse é espetáculo insólito de incultura jurídica, que nos envergonha e entristece. 

 

  São exemplos colhidos aleatoriamente: 

 

   MP n° 1.737-27, de 4.6.99 (dispõe sobre o salário mínimo para o período de 1° de maio 

de 1997 a 30 de abril de 1998); o conjunto iniciou-se com a MP n° 1.572, de 30.4.97, passou pela MP n° 

1.609-8, de 12.12.97, e pela MP n° 1.737-21, de 15.12.98. 

 

  MP n° 1.731-35, de 12.2.1999 (dispõe sobre o salário mínimo para o período de 1° de 

maio de 1996 a 30 de abril de 1997); o conjunto iniciou-se com a MP n° 1.415, de 30.4.96, prosseguiu 

com a MP n° 1.463, de 30.5.96, e passou pela MP n° 1.731-33, de 15.12.98. 

 

  MP n° 1.778-10, de 9.4.1999 (estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação 

punitiva pela Administração Pública Federal, e dá outras providências); o conjunto iniciou-se com a MP 

n° 1.708, de 1.7.98, e passa pela MP n° 1.778-6, de 15.12.98. 

 

  MP n° 1.767-45, de 12.2.99 (dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de 

cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de Funções de Confiança existentes nos órgãos 

da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências); o conjunto 

iniciou-se com a MP n° 1.111, de 31.8.95, passou pelas mp ns. 1.491, de 10.6.96, 1.543, de 19.12.96, 

1.622-30, de 15.12.97, 1.695-37, de 1.7.98 e 1.767-43, de 15.12.98. 

 

  MP n° 1.748-41, de 6.5.99 (altera artigos da lei n° 8.745, de 9.12.93 -  que dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público - e dá outras providências); o conjunto se inicia com a MP n° 1.368, de 22.3.96. 

 

  MP n° 1.634, de 15.12.97 (dá nova redação ao art. 1° da lei n° 9.530, de 10.12.97 ,que 

dispõe sobre a utilização dos dividendos e do superavit financeiro de fundos e de entidades da 

Administração Pública Federal indireta); o conjunto se estende até a MP n° 1.694-12, de 28.11.98, e pula 

para MP n°1.766-13, de 15.12.98. 

 

  Medidas provisórias ns. 1.768-29, de 15.12.98 (dispõe sobre a novação de dívidas e 

responsabilidades do Fundo de Compensação de Valores salariais); 1.806-6, de 23.4.99 (dispõe sobre as 

operações com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do 
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 Vejam-se por exemplo as mp ns. 1.704, de 1.7.98 (estende vantagem remuneratória aos servidores 

públicos civis do poder executivo federal),  cuja sequência passa pela MP n° 1.812,de 27.2.99; 1.807, de 

29.1.99 (altera a legislação das contribuições para a seguridade social) 1.705, de 1.7.98, (dá nova redação 

a artigo de lei que dispõe sobre o regime jurídico peculiar a funcionários da União e do Distrito Federal),    

cuja seqüência passa pela MP n° 1.776-8, de 12.2.99;  1.720, de 29.10.98 (dispõe sobre a contribuição 

para o custeio da Previdência Socal dos Servidores Públicos). 



Centro-Oeste, de que trata a lei n° 7.827, de 27.9.89, e dá outras providências); 1.789-3, de 26.3.99 

(dispõe sobre as relações financeiras entre a União e o Banco Central do Brasil, e dá outras 

providências); 1.615-35, de 20.11.98 (dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional destinadas a 

aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências). 

 

  MP n° 1.817, de 22.3.99 (altera a lei de diretrizes para o orçamento de 1999); MP n° 

1.643, de 18.3.98 (altera a lei de diretrizes para o orçamento de 1998), que passa pelas mp ns. 1.661-3, 

de 29.5.98, e 1.745-12, de 12.2.99;  MP n° 1.643, de 18.3.98 altera a lei que dispõe sobre diretrizes para 

o or;camento de 1998), que passa pela MP n° 1.661-3, de 29.5.98;  MP n° 1.511, de 26.7.96 (altera as 

leis n° 9.082, de 25.7.95, e n° 9.293, de 15.7.96 , que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para 

a elaboração da lei orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997), que passa pelas mp ns. 1.558, de 

19.12.96, 1.579-10, de 24.7.97, e 1.735-28, de 15.12.98.  

 

  As seguintes medidas provisórias, entre outras, autorizam o Executivo a abrir créditos 

extraordinários: ns. 1.752-36, de 7.5.99 (até o limite de R$ 106.000.000,00, em favor do Ministério dos 

Transportes);  1.747-9, de 7.5.99 (no valor de R$7.556.000,00, em favor do Ministério do Planejamento 

e Orçamento);  1.813, de 23.4.99 (R$ 183.000.000,00 em favor do Ministério do Planejamento e 

Orçamento); 1.804-8, de 23.4.99 (valor de R$68.383.840.000,00 em favor do Ministério da Fazenda, 

para reforço de dotações consignadas no orçamento); 1.785-3, de 26.3.99 (valor de R$2.932.395.868,00, 

em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social); 1.810-1, de 12.3.99 (valor de 

R$300.000.000,00, em favor do Ministério da Fazenda); 1.758, de 14.1.99 (valor de R$824.000.000,00 

em favor dos ministérios do Planejamento e Orçamento, da Agricultura e do Abastecimento, e do Meio 

Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal); 1.747-6, de 12.2.99 (valor de R$ 7.556.000,00, 

em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento). 

 

 

 

11.  Poder legislativo e medidas provisórias 

 

    

11.1  A velocidade e outras características da sociedade moderna, gostam de dizer alguns 

autores, reclamam uma faixa de normatividade exercida pelo poder executivo.   É verdade que, quanto à 

facilidade de edição da norma, o Executivo tem a vantagem da direção unitária, da vasta estrutura 

administrativa e dos meios que ela propicia.  Entretanto, a desvantagem do Legislativo decorre também 

de que se tenha mantido  anacrônico e dependente, em suas relações com o Executivo. 
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11.2  Em maio de 1989, pouco tempo depois de promulgada a Constituição de 1988, o 

Congresso editou  resolução disciplinando a apreciação, em seu âmbito, de medidas provisórias.   

 

  Salvo no que diz respeito à adoção do decurso de prazo “in peius”, na fase de 

admissibilidade de medida provisória (art. 5°-§ 5°), as normas dessa resolução pareciam adequadas.  Ela 

criou procedimento especial, prioritário e célere, segundo o qual  a) nas 48 horas que se seguirem à 

publicação de medida provisória, será designada Comissão Mista para seu estudo e apresentação de 

                                                 
 
57

 Sobre a função legislativa no Estado moderno, vejam-se as interessantes considerações de Celso F. 

Campilongo (A representação política e o direito moderno, Revista da OAB, 49/98) e de John M. Carey 

e Matthew Shugart (Poder de decreto, Rev. Brasileira de Ciências Sociais, 37/149).  



parecer dentro de cinco dias a contar daquela mesma data;  b) esgotado o prazo sem a apresentação de 

parecer, o presidente do Congresso designará relator para proferi-lo em plenário, no prazo máximo de 24 

horas;   c) faltando cinco dias para o término do prazo de trinta dias referido no art. 62 da Constituição, a 

matéria será apreciada em regime de urgência, sendo a sessão prorrogada, automaticamente, até decisão 

final; e  d) esgotado o prazo de 30 dias sem que haja deliberação, a Comissão Mista elaborará projeto de 

decreto legislativo, disciplinando as relações jurídicas dela decorrentes.    

 

  Acontece que, quanto ao cumprimento de seus prazos, é como se não existisse a res. n° 

1/89.   

 

  O Congresso vem descumprindo sistematicamente essas normas, assim como a  constante 

do art. 62-parágrafo único da Constituição, que o obriga a editar decreto legislativo em caso de rejeição 

(expressa ou tácita) de medida provisória.  

 

  Até 31 de dezembro de 1998, apenas por três vezes o Congresso deu cumprimento a essa 

determinação constitucional, ao editar, a saber:  a) o decreto legislativo n° 166, de 28.6.91 (disciplinando 

as relações jurídicas decorrentes da rejeição da MP n° 296, de 29.5.91);  b)  o decreto legislativo n° 17, 

de 20.4.94, disciplinando as relações jurídicas decorrentes da MP n° 434, de 27.2.94);  e c) o decreto 

legislativo n° 27, de 22 de junho de 1994, “disciplinando os atos praticados na vigência das medidas 

provisórias ns. 381, de 6 de dezembro de 1993, 408, de 6 de janeiro de 1994, 425, de 4 de fevereiro de 

1994, e 446, de 9 de março de 1994”.   Ao editar esses decretos legislativos, porém, o Congresso 

Nacional agiu de modo particularmente infeliz.  Os dois primeiros fizeram-se para manter efeitos 

financeiros da medida provisória rejeitada, o que notoriamente escapava à sua competência:  se a mp foi 

rejeitada, ineficacizando-se “ex tunc”, o decreto legislativo não poderia manter seus efeitos.  E o terceiro 

foi para convalidar os atos praticados pelo Executivo durante a vigência das medidas provisórias 

rejeitadas, o que também escapava à sua competência (v. acima o item  8.5, a propósito de 

“convalidação”). 
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11.3  Como poder competente para a elaboração de normas jurídicas primariamente 

obrigatórias, cabe ao Congresso  a)  aprovar ou rejeitar medidas provisórias (CF, art. 62),  b)  sustar atos 

normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa 

(CF, art. 49-V),  c) zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição 

normativa dos outros poderes (CF, art. 49-XI).    

 

  Entretanto, o dever de exame e controle de medidas provisórias, por parte do Congresso, 

acaba reduzido a um registro burocrático e fictício, atualizado dia a dia pelas respectivas seções técnicas.  

Por exemplo, o “quadro das medidas provisórias vigentes” elaborado pelo Serviço de Apoio às 

Comissões Mistas” no dia 2.7.99, às 11:14 hs (sic)  anota a existência de 97 medidas provisórias 

pendentes de apreciação, das quais uma original e as demais reedições.  Esse quadro,  feito 

presumivelmente para controle do procedimento estabelecido na res. n° 1/89, anota, com relação a cada 

uma, o prazo para apresentação de emendas, o prazo de que dispõe a comissão mista e o prazo de que 
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 Outro equívoco desses decretos legislativos foi designar as medidas provisórias pelo seu número e data 

de assinatura (que é o que costuma constar, erroneamente, em sua epígrafe), e não pelo seu número e 

data de publicação.     



dispõe o Congresso.  Sucede que, todos eles, com termo final no mês de julho, ou seja, durante o recesso 

parlamentar. 

 

 

11.4  Dado que a mp reeditada considera-se formalmente como medida autônoma, é mister 

constituir nova comissão mista especial para o exame de cada uma. Isso significa que foram constituídas 

no Congresso tantas comissões mistas quantas medidas provisórias: por exemplo, para a  MPO  n° 

1.110, de 31.8.95,  primeira da série que em 12.2.99  se reproduzia na MP n° 1.770-45, foram criadas 46 

comissões mistas, reabrindo-se, em cada uma delas, os prazos para a apresentação de emendas.    

Somente em maio de 1999 modificou-se essa prática, encaminhando-se a mp reeditada à mesma 

comissão já existente. 
59

 

 

  O abuso da medida provisória resultou no desuso dos expedientes especiais do processo 

legislativo, previstos nos arts. 64 e 68 da Constituição. Apenas uma vez foi este último acionado (v. a 

res. n° 1/92, concedendo ao Executivo os poderes de que resultaram as leis delegadas n° 12, de 7.8.1992, 

e n° 13, de 27.8.92).  Em discurso pronunciado na sessão de 27.1.99, o deputado Almino Afonso conclui 

que a função legislativa vai-se “transformando num ato homologatório.   ..........com freqüência, a 

Comissão Mista sequer se reúne e o Relator, emitindo o parecer que convém ao Poder Executivo, 

manda colher as assinaturas dos demais membros em seus respectivos Gabinetes....É a Câmara dos 

Deputados, sem mugir nem tugir, indo feliz para o matadouro.”  

 

 

11.5  Por tudo que se viu, é necessário aperfeiçoar a res. n° 1/89, buscando-se um controle mais 

eficiente do cumprimento dos seus prazos.  Entretanto, isso não seria bastante para assegurar-se o uso 

equilibrado das medidas provisórias.   Na verdade, existe incompatibilidade entre medida provisória e 

parlamento.   

 

  Costuma-se explicar a entrega, ao Executivo, da faculdade de editar medidas provisórias,  

pela  presteza  e maior agilidade com que pode acudir às situações urgentes de vácuo normativo.    À 

base dessa concepção, porém, ou está uma impossibilidade lógica, ou um impasse institucional.  

 

  Como a medida provisória só pode integrar-se definitivamente ao ordenamento mediante 

aprovação do Congresso, sua edição passa a exigir deste uma agilidade tão grande quanto a do próprio 

Executivo: de fato, para cada medida provisória deverá corresponder, necessariamente, uma lei ou um 

decreto legislativo, em caso de sua rejeição.  Um órgão suficientemente ágil para, em prazos curtos, 

apreciar  medida provisória, aprová-la simplesmente, emendá-la convertendo-a em lei, ou rejeitá-la 

editando o correspondente decreto legislativo, deveria ser igualmente ágil para editar a norma urgente.  

Na verdade, a medida provisória ou é indissociável da fraude legislativa correspondente a suas múltiplas 

reedições e seu uso casuístico,  ou implica a idéia de  dispensabilidade do parlamento. 
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 Pelo ofício n° 103/99, de 5 de maio de 1999, o presidente do Senado Federal comunica ao presidente 

da Câmara dos Deptados que a partir dessa data, “para efeito de distribuição, será considerada em 

pleno funcionamento a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a medida provisória 

anterior” e que  “serão automaticamente convalidadas as emendas apresentadas às edições anteriores 

de medida provisória”.  



12.  Poder judiciário e medidas provisórias 

 

 

12.1  O fato de achar-se a medida provisória sujeita à apreciação do poder legislativo não 

constitui óbice ao exame de sua constitucionalidade pelo judiciário.  Note-se que  a) trata-se de uma 

norma que já está produzindo efeitos;  b)  em caso de evidente inconstitucionalidade, é imperioso 

sustarem-se esses efeitos, o que o judiciário tem condições de fazer  prontamente;  c)  o controle judicial 

de constitucionalidade das normas editadas pelo poder público antepõe-se, por definição, ao controle do 

legislativo;  e  d) pela mesma razão o juízo do legislativo sobre a constitucionalidade da mp não afeta o 

juízo do judiciário. 

 

 

12.2  Quanto à apreciação dos pressupostos da medida provisória, observa-se  paulatina 

evolução do Supremo Tribunal Federal, a partir da posição que adotara, durante a ditadura, com relação 

ao decreto-lei.  

 

  No julgamento da ADIn n° 1417, relativa à MP 1.325, a Corte negou-se a ajuizar sobre 

esses pressupostos em pedido de medida cautelar:  “No tocante à alegação de ausência do pressuposto 

de urgência, e sem antecipação de juízo definitivo de mérito, considero inadequada a oportunidade do 

exame, em fase de requerimento liminar, dessa questão que envolve, em última análise, a delicada 

afirmação de abuso de poder discricionário na edição de medida provisória.”  (Voto do relator, o min. 

Octavio Gallotti, em 9.2.96; RTJ 162/502).  Na ADIn n° 526, porém, o voto do relator, ministro 

Sepúlveda Pertence, embora afirmando o caráter discricionário do juízo político sobre a ocorrência ou 

não dos pressupostos, admitiu a verificação, em cada caso, da existência de abuso manifesto por parte do 

Executivo  (RTJ 145/109).  O acórdão correspondente ao julgamento da ADIn n° 1.397 (pedido de 

cautelar, 28.4.97, RTJ 165/174, relator o ministro Carlos Velloso) afirma em sua ementa que a 

apreciação dos pressupostos fica em princípio por conta dos Poderes Executivo e Legislativo, “a menos 

que a relevância ou a urgência evidenciar-se improcedente”.  
60

   Ao suspender, em abril de 1999,  a 

vigência de artigos da MP 1.703/98, em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Ordem dos 

Advogados do Brasil (ADIn n° 1.910), a Corte entendeu que essa mp, ao acrescentar inciso ao art. 485 

do Código de Processo Civil,  não preencheu o pressuposto constitucional da urgência.  

 

  Tem-se destacado no Tribunal a posição reiteradamente sustentada pelo ministro Celso de 

Mello, e assim manifestada no julgamento da ADIn n° 221: “O Chefe do Executivo da União concretiza, 

na emanação das medidas provisórias, um direito potestativo, cujo exercício  -  presentes razões de 

urgência e relevância  -  só a ele compete decidir.  Sem prejuízo, obviamente, de igual competência, a 

posteriori, do Poder Legislativo e, quando tal se impuser, dos próprios Tribunais e juízes. ........... A 

mera possibilidade de avaliação arbitrária daqueles pressupostos, pelo Chefe do Poder Executivo, 

constitui razão bastante para justificar o controle jurisdicional.” (RTJ 151/346). 
61
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  No mesmo sentido:  RE n° 222.719, 2a. Turma, j. 14.12.98, relator o ministro Carlos Velloso (RTJ 

168/674) e ADIn 1.647, Pleno, j. 2.12.98, relator o ministro Carlos Velloso (RTJ 168/774).  
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 Depois de passar em revista a jurisprudência da Corte Constitucional espanhola quanto ao controle da 

existência dos pressupostos do decreto-lei, diz Ana M.C. Contreras:  “maior resistência em reconhecer 

tal atribuição foi apresentada pela Corte Constitucional italiana, órgão que apenas muito recentemente, 

e dando razão a uma generalizada opinião doutrinária, afirmou de modo claro e contundente sua 

faculdade fiscalizadora sobre a constitucionalidade da valoração política levada a cabo pelo governo e 



 

   

12.3  Quanto à reedição de medida provisória, o Supremo entendeu, no julgamento da ADIn n° 

293 que, “terminado o prazo de 30 dias sem que seja convertida em lei a medida provisória, não pode o 

Presidente da República editar outra com o mesmo teor.  Se o fizer, estará violando duplamente a 

Constituição” ( voto do relator, o min. Celso de Mello, 11.3.93, RTJ 146/719). A ementa do acórdão 

proferido no julgamento da ADIn n° 1.610, medida cautelar, relator o ministro Sydney Sanches (DJ de 

5.12.97, p. 63.949) registra que o Tribunal tem “admitido como válidas e eficazes as reedições de 

medidas provisórias, ainda que não votadas pelo Congresso Nacional, quando tais edições hajam 

ocorrido dentro do prazo de trinta dias de sua vigência.”  “A perda retroativa de eficácia jurídica da 

medida provisória ocorre tanto na hipótese de explícita rejeição do projeto de sua conversão em lei 

quanto no caso de ausência de deliberação parlamentar no prazo constitucional de trinta dias” (RTJ 

151/12).   

 

  A questão das reedições sucessivas, que a Suprema Corte vem admitindo, 
62

 assim tem 

sido posta pelo ministro Celso de Mello: 

 

  “As medidas provisórias não podem transformar-se em instrumento de imposição 

normativa da vontade unipessoal do Presidente da República, exacerbando-se, desse modo, o 

componente autoritário de que se acham inquestionavelmente impregnados esses atos com força de lei.”  

(ADIn 1558-3, DJ 4.2.1997, p. 965-967).    E: “Há um evidente ensaio de expansão dos poderes do 

Executivo.    Não é possível que se crie, num regime democrático, uma instância hegemônica de poder.   

A harmonia é uma necessidade básica para o funcionamento das instituições.  Um exemplo claro dessa 

expansão é o avanço do governo sobre as funções legislativas do Congresso Nacional, por meio do 

abusivo uso das medidas provisórias.. . ............O que eu questiono é a transformação desse excepcional 

poder numa prática habitual e ordinária de legislar, que pertence ao Parlamento.   Como cidadão, 

preocupa-me essa crescente apropriação institucional pelo Presidente da República do mas expressivo 

poder que a Constituição garante ao Congresso.   Não se pode negar que a medida provisória tem um 

componente autoritário indiscutível.  Ela traduz a manifestação unilateral do governante.   É a vontade 

unipessoal do príncipe que se impõe sobre toda a coletividade sem prévio debate parlamentar .......Nem 

mesmo a Constituição outorgada pela  ditadura  militar  conferiu  em  matéria  de  decreto-lei   tantos 

poderes ao presidente.” (entrevista à revista Veja, 5 de março de 1997). 

 

 

12.4  São inúmeras as decisões em que a Corte Suprema afirma a perda de eficácia da mp não 

aprovada em trinta dias.  Tais enunciados, contudo, se produziram para considerar prejudicada, por perda 

de objeto, a respectiva argüição de inconstitucionalidade (RTJ 146/704, 151/10, 152/339, 153/13, 

155/103, 156/29, 164/907, 168/790); assim, longe de se criar, a partir daí, uma limitação ao abuso do 

                                                                                                                                                                          

pelo parlamento em relação a situações de extraordinária e urgente necessidade.” Cita a sentença 

29/1995:  “ A preexistência de uma situação de fato que implica a necessidade de prover a partir da 

utilização de um instrumento excepcional, como é o decreto-lei, constitui um requisito de validade 

constitucional para a adoção desse ato.  ......... Não existe proibição alguma para que a Corte 

Constitucional proceda ao exame do decreto-lei e/ou da lei de conversão sob o perfil do respeito aos 

requisitos de validade constitucional relativos à preexistência dos pressupostos de necessidade e 

urgência.” (ob. cit., pgs. 63-64).  
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 “Até porque o poder de editar MP subsiste, enquanto não rejeitada” (voto do relator, o ministro 

Carlos Velloso, na ADIn n° 1.786, RTJ 167/86).  V. também RTJ 168/674 e 168/774.   



governo, o que se fez foi estabelecer uma espécie de bloqueio contra o controle de constitucionalidade 

das medidas provisórias, dado que a Corte admite a revivescência daquela mesma mp (inclusive, 

implicitamente, a existência de um nexo de continuidade normativa entre a reedição e a mp reeditada).  

 

  Nesses dez anos de experiência, não se conseguiu estabelecer um padrão jurisprudencial 

consistente quanto às medidas provisórias, a não ser que se entenda como posição doutrinária o apoio 

prestado ao Executivo.  O ápice paradigmático desse apoio está no julgamento da ADIn n° 605 (medida 

cautelar), em que se admitiu a edição de medida provisória interpretativa de lei ordinária (RTJ 145/463). 

 

  No dizer do ministro Maurício Corrêa, o Supremo sente “a necessidade de encontrar um 

mecanismo para suavizar essa pletora de atos que saem do Legislativo através de medidas provisórias”.  

Entretanto, “essa não é uma questão da Corte, e sim do Congresso Nacional.” (RTJ 165/859).  

   

 

   

13. Medida provisória e Estado de Direito 

 

 

  Por diversas que sejam as concepções sobre o Estado de Direito, todas concordam em 

apontar, como sua característica fundamental, a obediência ao princípio da legalidade.   No Estado de 

Direito o governo está subordinado ao princípio da legalidade, e a divisão de poderes é instrumento 

dessa subordinação.    

 

  O princípio da legalidade representa a sujeição do poder público, nas várias esferas e 

estratos da Administração, às normas que ele mesmo editou.   Sem ele inexistiriam a responsabilidade 

estatal e a responsabilidade pessoal do governante ou do exercente de função pública.  O princípio da 

legalidade está à base, portanto, do princípio da irretroatividade, na medida em que protege  o pretérito 

contra  incursões do poder.  Ele também se projeta,  na medida em que preserva a inteireza do 

ordenamento e o princípio da responsabilidade estatal, contra as alterações casuísticas da lei, segundo os 

interesses do governo.  Mesmo o princípio da divisão dos poderes, que se considera como fundamental à 

república, radica-se no princípio da legalidade.  São as ditaduras que fogem à incidência das normas por 

elas mesmas editadas; que depois do ato institucional único fazem o ato institucional 2, 3, 5, ou as 

medidas provisórias 2, 3, 5, , 5-2, 53-2.   

 

  A nova república foi mais inventiva do que a ditadura militar e concebeu a mp multiflex:  

a medida provisória  múltipla - que se espraia indefinidamente pelo tempo - e flexível, porque vai-se 

adaptando casuisticamente às várias circunstâncias, ao gosto  do Executivo. A lei perde sua característica 

de norma prévia, genérica e abstrata,  e passa a ser elaborada para cada caso concreto, segundo os 

interesses do grupo governante.  Recuamos a 1937.  Se a medida provisória pode subverter expectativas 

legítimas, alterar a natureza e os efeitos das obrigações governamentais, suprimir direitos adquiridos, 

abalar situações definitivamente constituídas, é porque foi abolido o princípio da legalidade, juntamente 

com o da divisão dos poderes. Aquele princípio não diz respeito apenas à estabilidade e certeza do 

ordenamento, mas, principalmente, à sua legitimidade.  A medida provisória matou o Estado de Direito 

no Brasil. 

 

 

 

 



14.  Conclusão 

 

 

  Esse é caso de falência múltipla de órgãos.  Esta é uma história espantosa de abusos 

praticados pelos órgãos constituídos para a representação do povo e o controle da atividade do governo. 

 

  Enquanto não se extirpa da Constituição o vírus ditatorial, ao judiciário, quando 

provocado, cabe negar aplicação às medidas provisórias inconstitucionais; à Procuradoria Geral da 

República instalar um serviço de acompanhamento da edição de medidas provisórias, para denunciar-

lhes prontamente os vícios formais e materiais;  ao Legislativo,  a) aplicar o art.  49-V da Constituição, 

jogando ao lixo, de uma penada,  o estoque rolante de medidas provisórias;  b) rever a res. n°1/89;  e  c) 

substituir as comissões mistas singulares por uma Comissão Permanente para apreciação das medidas 

provisórias.    

 

  Não é preciso mencionar as medidas clássicas de defesa da cidadania contra governos 

ilegítimos e suas práticas.  O descumprimento da norma ilegal é dever de todo cidadão, sua inaplicação 

dever de todo juiz.  A alternativa, aqui, é entre obedecer-se ao Executivo ou aplicar-se a Constituição.  

Enganou-se, em seu relatório, o constituinte Egídio Ferreira Lima;  não há na história  fórmula 

democrática de decreto-lei, nem aqui, nem no exterior; e qualquer eventual vantagem  decorrente de sua 

disponibilidade é largamente superada pelas inúmeras desvantagens de seu uso, principalmente em 

países de tradição autoritária. 

 

      Santos, agosto de 1999 

   

   

   

 

 

  


