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RESUMO 

O presente trabalho tem como objeto de estudo a Medida Provisória. O objetivo é 

analisar a observância dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência na 

edição e conversão em lei desses institutos normativos, em especial a Medida 

Provisória que instituiu o programa “Mais Médicos”. A metodologia adotada foi a 

documental e de levantamento bibliográfico aliados a pesquisas qualitativas e 

quantitativas. Preliminarmente concluiu-se que ocorre constante violação dos 

requisitos impostos pela Constituição Federal de 1988. 

Palavras-chave: Medida Provisória, Decreto-lei, Processo Legislativo, Pressupostos 

Constitucionais  

1. INTRODUÇÃO 

A pesquisa se alicerça na problematização acerca do caráter democrático da Medida 

Provisória (MP), pelo fato deste instituto normativo surgir com a Constituição Federal 

de 1988, mas ainda preservar, na prática, resquícios do autoritarismo. O viés 

autoritário se configuraria pela influência do Decreto-Lei previsto na Constituição de 

19671, outorgada no período Ditatorial Brasileiro, e pela não observância dos 

requisitos constitucionais de relevância e urgência no contexto da redemocratização. 

2. A MEDIDA PROVISÓRIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E OS CRITÉRIOS 

DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA 

As medidas provisórias (MPs) surgem na Constituição Brasileira de 1988 com o 

intuito de suprir, de maneira célere, a normatização de fatos relevantes e que 

demandem urgência. De iniciativa do Presidente da República, em sua função 

atípica, a medida provisória repercute no mundo jurídico imediatamente após a sua 

publicação, antes mesmo de passar pelo crivo do Congresso Nacional. É mister 

notar que o Poder Legislativo somente delibera sobre a medida provisória quando 

ela já está surtindo efeitos no ordenamento jurídico e, portanto, incidindo sobre a 

vida da população. 

                                                             
1 De acordo com Moraes (2014, p.689), o antecedente imediato das atuais medidas provisórias é o 

antigo decreto-lei da Constituição de 1967, um instrumento legislativo abusivamente utilizado pelo 
então Presidente da República.  
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O processo de conversão da medida provisória em lei será esmiuçado com o 

objetivo de se entender o rito de uma norma que emana do Poder Executivo, com 

força de lei, dentro de um contexto democrático, interferindo de imediato no status 

quo. A partir disso, o trabalho desdobra-se nas limitações materiais e formais que 

visam justamente conter o abuso da atividade legiferante do Executivo. Entretanto, já 

se percebem incoerências tanto no texto da Constituição quanto na aplicação prática 

da medida provisória (BALERO, 2009; DA SILVA, 2013; LENZA, 2014). 

Desse modo, o trabalho será subsidiado com necessárias explicações preliminares 

para, em seguida, concentrar-se nos pressupostos constitucionais de relevância e 

urgência. 

Por meio de uma abordagem quantitativa e qualitativa, serão apresentados os 

números de medidas provisórias editadas desde a redemocratização2. Além disso, 

foi selecionada uma MP – a que instituiu o Programa Mais Médicos do governo 

Dilma – na qual se analisará o atendimento aos requisitos determinados pela 

Constituição Federal de 1988, especialmente os de relevância e urgência. 

3. OBJETIVOS: 

3.1  Objetivo Geral: 

O presente trabalho tem por objetivo principal verificar se a medida provisória que 

instituiu o Programa Mais Médicos atende os pressupostos de relevância e urgência 

determinados pela Constituição Federal de 1988. 

3.2 Objetivos Específicos: 

Os objetivos específicos do presente estudo são: 

 Demonstrar a origem da Medida Provisória que remonta ao autoritarismo. 

 Apresentar os fundamentos constitucionais da Medida Provisória em seus 

aspectos formais e materiais. 

 Problematizar acerca dos requisitos constitucionais de “relevância” e 

“urgência”  

                                                             
2  De 1988 a 2008, foram editadas 2670 medidas provisórias, uma média de 11 por mês (BALERO, 2009, p.50) 
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 Apresentar dados quantitativos para embasar o caráter ordinário das medidas 

provisórias no ordenamento jurídico brasileiro. 

 Promover uma pesquisa de viés qualitativo ao analisar a medida provisória do 

Mais Médicos com foco no atendimento aos pressupostos de relevância e 

urgência. 

4 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada será a documental e de levantamento bibliográfico, 

subsidiando-se na doutrina, jurisprudência, artigos científicos, periódicos e na 

legislação em si, especialmente a Constituição Federal de 1988 e a Medida 

Provisória do Programa Mais Médicos. A pesquisa será quantitativa ao compilar 

dados estatísticos de medidas provisórias editadas no contexto democrático 

brasileiro e também qualitativa ao interpretar uma Medida Provisória, através de 

análise do discurso. O projeto terá como base da fundamentação teórica os autores 

José Afonso da Silva, Alexandre de Moraes, Pedro Lenza e Felipe Penteado Balera. 

5 RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se encontrar inconstitucionalidade em medidas provisórias pela violação dos 

pressupostos de relevância e urgência e ainda demonstrar que a medida provisória 

revela-se, na prática, como função típica do Poder Executivo 
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