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O Supremo Tribunal Federal assentou, por maioria, que o trancamento 
da pauta da Câmara dos Deputados em razão da não apreciação de medida 
provisória no prazo constitucional de 45 dias alcança apenas os projetos de lei 
passíveis de serem tratados por medida provisória. Esse entendimento foi fixado 
no encerramento do julgamento do Mandado de Segurança 27.931, de relatoria 
do Ministro Celso de Mello. 

O art. 62, §6º da Constituição dispõe que se a medida provisória não for 
apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em 
regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso 
Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais 
deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.  

Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu interpretação 
conforme ao texto do art. 62, §6º da Constituição (incluído pela Emenda 
Constitucional 32/2001), ficam excluídos do bloqueio as propostas de emenda à 
Constituição e os projetos de lei complementar, de decreto legislativo, de 
resolução e, até mesmo, tratando-se de projetos de lei ordinária, aqueles que 
veiculem temas pré-excluídos do âmbito de incidência das medidas provisórias 
(art. 62, §1º, I, II e IV, CRFB). 

Essa interpretação já vinha sendo adotada pelo Congresso Nacional 
desde 2009, quando o então presidente da Câmara dos Deputados, Michel 
Temer, definiu em questão de ordem que o trancamento da pauta estabelecido 
pela Constituição no art. 62, §6º se aplicaria apenas aos projetos de lei ordinária. 
Abriu-se, assim, caminho para que a Câmara pudesse voltar a tratar de outros 
temas que não aqueles versados nas medidas provisória editadas pelo 
Presidente da República. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2667594
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Contra esse ato, um grupo de parlamentares impetrou Mandado de 
Segurança perante o Supremo Tribunal Federal e argumentou que a 
Constituição estabeleceu expressamente o sobrestamento de todas as 
deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando a Medida Provisória.  

Em dezembro de 2009 o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento 
do Mandado de Segurança 27.931. O Ministro Relator Celso de Mello, à época, 
indeferiu a segurança requerida sob o argumento de que a interpretação dada 
pelo então presidente da Câmara dos Deputados estabelecia um reequilíbrio na 
relação entre os Poderes, especialmente diante da “crescente apropriação 
institucional do poder de legislar por parte dos sucessivos presidentes da 
República”. 

Um pedido de vista da Ministra Cármen Lúcia interrompeu o julgamento 
em 2009, retomado em março de 2015. Em seu voto-vista, a Ministra Cármen 
acompanhou o Relator e assentou que a interpretação conforme a Constituição 
utilizada pelo presidente da Câmara dos Deputados é instrumento à disposição 
tanto do Poder Judiciário quanto do Poder Legislativo. O julgamento foi então 
suspenso pelo pedido de vista do Ministro Luís Roberto Barroso.  

Retomado o julgamento, o Ministro Barroso proferiu voto-vista em que 
também acompanhou o Relator. Segundo o Ministro Barroso, “subordinar quase 
integralmente a agenda de deliberação do Poder Legislativo às medidas 
provisórias editadas pelo presidente da República vulneraria o núcleo essencial 
da separação de Poderes e importaria na paralisação do funcionamento do 
Congresso Nacional”. 

Os Ministros Alexandre de Morais, Luiz Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz 
Fux e Gilmar Mendes acompanharam o Min. Relator Celso de Mello. Estava 
impedido para o julgamento o Ministro Dias Toffoli e ausente da sessão o 
Ministro Ricardo Lewandowski. 

Restou vencido no julgamento o Ministro Marco Aurélio Mello, único a 
divergir, para quem o texto da Constituição não concedeu espaço para 
manobras, sendo expresso em suspender todas as deliberações da Casa em 
que estiver tramitando a Medida Provisória. 

O julgamento do MS 27.931 põe fim a controvérsia sobre o disposto no 
art. 62, §6º da Constituição e na definição da pauta e andamento das 
deliberações e votações das Casas Legislativas do Congresso Nacional. Uma 
decisão com repercussão sobre temas importantes para as áreas de 
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infraestrutura e regulação, que têm tido diversas matérias regradas por medidas 
provisórias nos últimos meses.  
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