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De: Assessoria Jurídica do SENGE/PR. 

Para: Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná – SENGE/PR. 

 

 

Ref.: solicitação de consulta formulada pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná – 

SENGE/PR, a respeito dos aspectos legais, jurisprudenciais e doutrinários das manobras 

parlamentares conhecidas como emendas “jabutis”. 

 

 

Em atenção à solicitação realizada através de e-mail sobre o que seriam as 

chamadas emendas “jabutis” – consideradas como emendas legislativas inseridas no texto 

original de Medidas Provisórias, quando do processo de sua conversão em lei, que não guardam 

pertinência temática com o tema principal da MP –, e qual seria a posição doutrinária e 

jurisprudencial sobre o tema, bem como quais os potenciais danos que esta prática pode causar 

ao processo legislativo, pautado nos princípios republicano e democrático. 

 

 

1. Aspectos gerais do processo legislativo. 

 

O art. 59 da Constituição Federal estabelece que 

 

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: 
I – emendas à Constituição; 
II – leis complementares; 
III – leis ordinárias; 
IV – leis delegadas; 
V – medidas provisórias; 
VI – decretos legislativos; 
VII – resoluções. 

 

Em linhas gerais, portanto, o processo legislativo pode ser conceituado como 

sendo o processo (ou seja, um conjunto de procedimentos) voltado à elaboração de proposições 

legislativas. Cada espécie de norma jurídica elencada pelo art. 59 possui um processo de 

elaboração, análise e votação específico (desde o quórum mínimo, até a necessidade de 

tramitação em Comissões Legislativas específicas). 
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O processo legislativo pode ser dividido em três fases básicas: (1) a fase 

introdutória, em que se compreende o momento de iniciativa do projeto, observadas as regras 

de competência legislativa específicas dispostas pela Constituição; (2) a fase constitutiva, em 

que se compreende a deliberação parlamentar (a discussão do projeto nas casas do Congresso, 

e a eventual aprovação pelo Legislativo), e a deliberação executiva (que trata do exercício do 

poder de veto pelo Presidente da República, e consequentemente do poder sancionador pelo 

mandatário do Executivo); e (3) a fase complementar, em que se compreende a promulgação e 

a publicação da lei. 

 

Seguro afirmar, portanto, que o fundamento central do processo legislativo é o 

princípio democrático, estabelecido no preâmbulo da Constituição Federal – em que se explicita 

a vontade do constituinte originário em estabelecer um Estado Democrático de Direito, 

contrapondo-se à ordem autoritária vigente desde a década de 60 – e que cujo objetivo central 

é justamente a garantia da prevalência da vontade popular sobre o teor das normas jurídicas. 

 

Neste sentido é a lição apresentada por Norberto Bobbio1 

 

O único modo de se chegar a um acordo quando se fala de democracia, entendida como contraposta 
a todas as formas de governo autocrático, é o de considera-la caracterizada por um conjunto de 
regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões 
coletivas e com quais procedimentos. 

 

Ainda, Maria Helena Diniz2 conceitua a democracia como sendo a 

 

(...) forma de governo em que há participação dos cidadãos, influência popular no governo através 
da livre escolha de governantes pelo voto direto. É o sistema que procura igualar as liberdades 
públicas e implantar o regime de representação política popular, é o Estado político em que a 
soberania pertence à totalidade dos cidadãos. 

 

E é justamente neste cenário em que o processo legislativo pode ser delineado 

como a concretização do princípio democrático, é que a prática das emendas “jabutis” já foi 

enquadrada como sendo contrária aos preceitos fundamentais estabelecidos pela Constituição 

                                                 
1 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986, p. 

18. 
2 DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. São Paulo, Saraiva: 1998, p. 52. 
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Federal pelo Supremo Tribunal Federal, e deve ser combatida como sendo uma forma de 

subversão dos patamares mínimos estabelecidos pela ordem jurídica posta. 

 

 

2. Medidas provisórias e as emendas “jabutis”. 

 

O art. 62 da Constituição estabelece que “em caso de relevância e urgência, o 

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

las de imediato ao Congresso Nacional”. As medidas provisórias são instrumentos normativos 

excepcionais, considerando que somente deveriam ser adotadas em casos de relevância e 

urgência sociais, para o atendimento de situações que não poderiam aguardar o trâmite regular 

de uma proposta de lei ordinária. 

 

Podem ser objeto de medidas provisórias as matérias de iniciativa legislativa do 

Presidente da República – com ressalvadas exceções, como por exemplo, a majoração de 

tributos, ou questões orçamentárias – sendo que cabe ao Congresso Nacional, de antemão, a 

análise de existência dos requisitos de relevância e urgência da matéria. 

 

O prazo de vigência de uma medida provisória é de 60 (sessenta) dias, 

prorrogáveis uma vez por igual período, e caso não seja aprovada em até 45 (quarenta e cinco) 

dias de sua publicação, a pauta de votações da Casa legislativa em que se encontrar é trancada 

até que a MP seja votada ou perca a validade. 

 

Como se vê, a tramitação de uma medida provisória no âmbito do Congresso 

Nacional é muito mais célere, uma vez que, conforme exposto, é voltada ao atendimento de 

situações relevantes e urgentes, que prescindem da realização de extensos debates dos 

legisladores. Ao invés de tramitar perante as Comissões Legislativas específicas da Câmara e 

do Senado, a medida provisória é analisada por uma comissão mista específica, formada por 

deputados federais e senadores, que aprova um parecer, podendo conter alterações ao texto 

originário da MP. 
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E é nesta alteração que mora o chamado “jabuti legislativo”. O termo é decorrente 

de uma frase atribuída ao ex-presidente da Câmara dos Deputados e da Assembleia 

Constituinte, Ulysses Guimarães, que dizia que “jabuti não sobe em árvore. Se está lá, ou foi 

enchente ou foi mão de gente”. Ou seja, uma emenda “jabuti” nada mais é do que um 

“contrabando” realizado pelos parlamentares ao inserirem em uma proposta legislativa um tema 

que não guarda relação com o texto original. 

 

Conforme lição do Ministro Gilmar Mendes3 

 

As emendas apresentadas devem guardar pertinência temática com o objeto da medida 
provisória. O Supremo Tribunal Federal assentou que o princípio democrático e o devido processo 

legislativo são incompatíveis com “a prática da inserção, mediante emenda parlamentar no processo 
legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao 
objeto originário da medida provisória”. O processo de conversão da medida provisória em lei difere 
do que é previsto para leis ordinárias; por isso, o acórdão salientou que essas emendas, estranhas 
à matéria que o Presidente da República entendeu serem urgentes e relevantes, são inválidas, já 

que escapam de “passar pelas Comissões temáticas de ambas as casas do Congresso Nacional 
(...), bem como de um debate público que permita a maturação das reflexões sobre eles, em prejuízo 
com o diálogo com a comunidade ampla de intérpretes da Constituição”. Dada a reiterada prática 
legislativa contrária ao entendimento que o STF estabeleceu no julgado, decidiu-se que o valor da 
segurança jurídica recomendava que somente as emendas indevidas que viessem a ser 
acrescentadas ao projeto de lei de conversão depois do julgamento da ADI 5.127, ocorrido 
em 2015, acarretariam a nulidade do ato normativo. (grifamos) 

 

E conforme mencionado pelo Ministro, o Supremo Tribunal Federal já teve a 

oportunidade de se debruçar especificamente sobre a matéria, no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n° 5.127, em que se obteve o seguinte julgamento: 

 

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. EMENDA 
PARLAMENTAR EM PROJETO DE CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. 
CONTEÚDO TEMÁTICO DISTINTO DAQUELE ORIGINÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA. 
PRÁTICA EM DESACORDO COM O PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E COM O DEVIDO PROCESSO 
LEGAL (DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO). 1. Viola a Constituição da República, notadamente 
o princípio democrático e o devido processo legislativo (arts. 1°, caput, parágrafo único, 2°, caput, 
5°, caput, e LIV, CRFB), a prática de inserção, mediante emenda parlamentar no processo legislativo 
de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto 
originário da pedida provisória. (...). (STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5.127, DJe de 
15/10/2015, Relatora Ministra ROSA WEBER, Redator para o Acórdão Ministro EDSON FACHIN, 
Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2015) 

 

                                                 
3 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 15. ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2020, p. 1356/1357. 
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O entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF, embasado na 

contemporânea doutrina jurídica, é no sentido de que a prática de emendas “jabutis” quando do 

processo de conversão em lei de medidas provisórias vai contra os preceitos constitucionais que 

regulam não apenas o processo legislativo, mas o ordenamento jurídico como um todo. 

 

 

3. Os “jabutis” das MPs n° 1040 e 1045/2021. 

 

Conforme constou do próprio julgamento do STF, a prática das “emendas jabutis” 

é absolutamente comum no âmbito do Poder Legislativo, e justamente por conta disso, é que 

não foram declaradas inconstitucionais as emendas que procederam desta forma, em respeito 

ao princípio da segurança jurídica. Recentemente, dois episódios desta prática voltaram a 

ocorrer, e que impactam diretamente a categoria profissional dos engenheiros: tratam-se das 

emendas parlamentares realizadas nos processos de conversão em lei das medidas provisórias 

n° 1040 e 1045. 

 

A Medida Provisória n° 1040/2021 “dispõe sobre a facilitação para abertura de 

empresas, a proteção de acionistas minoritários, a facilitação do comércio exterior, o Sistema 

Integrado de Recuperação de Ativos, as cobranças realizadas pelos conselhos profissionais, a 

profissão de tradutor e intérprete público, a obtenção de eletricidade e a prescrição intercorrente 

na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil”. Porém, quando da aprovação do 

Projeto de Lei de Conversão n° 15/2021 pela Câmara dos Deputados, foi incluída a previsão de 

revogação integral da Lei n° 4.950-A/1966 (que estabelece o piso mínimo profissional dos 

engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários). 

 

Trata-se de hipótese clara e clássica da chamada “emenda jabuti”, uma vez que 

a matéria abordada pela Medida Provisória não tratava de qualquer assunto relacionado ao 

regulamento do salário mínimo profissional, conforme estabelecido pela Lei n° 4.950-A/1966. 

Contudo, quando da análise pelo Senado Federal, foi retirada a menção de revogação da lei, 

tendo sido encaminhado o texto final para sanção presidencial. 
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A Medida Provisória n° 1045/2021, por sua vez, “institui o Novo Programa 

Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas complementares 

para o enfrentamento das consequências da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (covid-19) no âmbito das relações de trabalho”. Contudo, 

a Câmara dos Deputados incluiu neste projeto de conversão em lei medidas adicionais, 

realizando uma verdadeira “minirreforma trabalhista”. 

 

Assim restou ementado o Projeto de Lei aprovado pela Câmara: 

 

Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda; dispõe sobre 
medidas complementares para o enfrentamento das consequências da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pela Covid-19 no âmbito 
das relações de trabalho; institui o Programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego 
(Priore), o Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva 
(Requip) e o Programa Nacional de Prestação de Serviço Social Voluntário; altera a 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 
1943, e as Leis n°s 5.010, de 30 de maio de 1966, 10.259, de 12 de julho de 2001, e 13.105, de 
16 de março de 2015 (Código de Processo Civil); revoga dispositivos da Lei n° 5.584, de 26 de 
junho de 1970; e dá outras providências. (grifamos) 

 

A Medida Provisória, originalmente, tratava da possibilidade de redução da 

jornada de trabalho com redução proporcional de salários, ou ainda a suspensão temporária do 

contrato de trabalho, enquanto perdurasse a pandemia do novo coronavírus; porém, foram 

incluídos diversos dispositivos estranhos a este tema, cujo verdadeiro objetivo é a precarização 

da mão-de-obra, em especial, dos jovens trabalhadores, que poderão ser contratados para o 

recebimento de salários abaixo do salário mínimo nacional, sem direito ao recolhimento de 

depósitos ao FGTS, sem direito a 13° salário e férias; além de realizar alterações sensíveis 

quanto ao direito aos benefícios da gratuidade da justiça (já limitados pela Lei n° 13.467/2017). 

 

A proposta aguarda análise pelo Senado Federal, mas certamente será objeto de 

inúmeras medidas judiciais, especialmente perante o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista 

o entendimento consolidado pela Corte, conforme já exposto. 

 

Desta forma, não é demais dizer que a prática das emendas parlamentares 

“jabutis” é totalmente contrária aos preceitos constitucionais que regulam o ordenamento jurídico 

e o Estado Democrático de Direito, tendo em vista que há verdadeira subversão do devido 

processo legislativo, mediante a supressão do debate das matérias legislativas pelos deputados 
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no âmbito das comissões específicas e também pela própria população diretamente, mediante 

audiências públicas e outros instrumentos voltados à apreciação da matéria. 

 

Eis o nosso entendimento, salvo melhor juízo. 

 

Havendo qualquer dúvida, colocamo-nos à disposição. 

 

Atenciosamente, 

 

TRINDADE E ARZENO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(41) 3014-9774 – www.tea.adv.br 

 


