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RESUMO

A produgao legislativa federal inconstitucional tem promovido o desrespeito aos
dispositivos constitucionais, porque acarreta uma afronta as regras e principios
norteadores do Estado Democratico de Direito e, de forma especffica, promove a
inseguranga nas relagoes juridicas. Em deconrencia dessa problematica, instalada
no ordenamento juridico patrio e que atinge a toda a populacao indistintamente,
denota-se a relevancia academico-cientifica do tema proposto, que objetiva a
perquirigao das causas que dao azo a uma produgao legislativa federal
inconstitucional expressiva e o aquilatamento da extensao dos efeitos dessa mesma
inconstitucionalidade, por isso intitula-se "A produgao legislativa
federal
inconstitucional e a inseguranga juridica". Seus objetivos sao, portanto, o estudo da
atividade de produgao legislativa, abarcando a questao da inconstitucionalidade
normativa; a investigagao acerca do mecanismo do controle de constitucionalidade;
a analise das causas, consequencias e novas perspectivas relativas a produgao
legislativa federal inconstitucional face ao principio da seguranga juridica, tudo com
vistas a detecgao das possiveis solugoes aplicaveis a questao, culminando com a
resolugao do problema encontrado e a confirmacao da hipotese ja elaborada, a
saber: A produgao legislativa federal inconstitucional fere o principio da seguranga
juridica? Sim, diante das causas e consequencias relacionadas ao tema, ve-se que
a inconstitucionalidade normativa, nessa seara, constitui afronta ao principio da
seguranga juridica, pelo que deve ser expurgada do ordenamento jurfdico brasileiro.
A pesquisa desenvolve-se mediante o emprego dos metodos bibliografico, historieoevolutivo, de estudo comparativo e exegetico-jurfdico, alem de primar pela coleta de
dados feita junto ao Banco Nacional de Dados do Poder Judiciario, mensurando o
numero de agoes impetradas acerca da inconstitucionalidade das leis federals. A
metodologia utilizada faculta a que se estruture o trabalho em tres capftulos: o
primeiro capitulo trata da produgao legislativa nacional, perpassando a questao da
normatizagao das condutas, o processo legislative e as especies normativas e a
problematica da inconstitucionalidade das leis; o capftulo dois explora o controle de
constitucionalidade e o capftulo seguinte fala da produgao legislativa federal
inconstitucional, suas causas e consequencias, apresentando solugoes para o
problema e, principalmente, enfrentando a afronta constitufda diante do prinefpio da
seguranga juridica. A guisa de resultados, acredita-se que atraves de agoes
conjuntas, voltadas a instrumentalizagao dos institutos e a criagao de normas
constitucionais higidas, bem como a aplicagao dos efeitos do controle de
constitucionalidade, baseadas no principio da proporcionalidade, deve servir ao
afastamento da produgao legislativa viciada. Conclui-se, pois, que e melhor
considerar validas as relagoes pautadas em leis inconstitucionais, do que desfazelas e causar maiores prejuizos aos jurisdicionados. Alem disso, deve haver uma
necessaria conscientizagao democratiea, tanto dos agentes publicos como da
nagao, porque esse e o desiderata do Direito: a aplicagao da Justiga ao caso
concreto, de acordo com as peculiaridades exigidas pelas relagoes sociais pautadas
no prinefpio da seguranga juridica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Paiavras-chave: leis federais - inconstitucionalidade - seguranga juridica.

RESUMEN
La produccion legislativa federal inconstitucional tiene promovido la falta de respecto
a los dispositivos constitucionales, porque carretea insulto a las reglas y principios
norteadores del Estado Democratico de Derecho y, de una manera especifica,
promueve la inseguridad en las relaciones juridicas. Debido a esa problematica del
ordenamiento juridico patrio y que alcanza la population entera, la relevancia
academico-cientffica del tema propuesto, que objectiva la busca de las causas que
dan idea a una produccion del legislativo federal inconstitucional expresiva y el peso
valorativo de la extension de los efectos de esa misma inconstitucionalidade, que se
titula."La produccion del legislativo federal inconstitucional y la inseguridad juridica."
Por consiguiente, sus objetivos son el estudio de la actividad de produccion del
legislativo y abrazan el asunto de la inconstitucionalidade normativo; la investigation
acerca del mecanismo del mando de constitucionalidade; las analisis de las causas,
consecuencias y nuevas perspectivas relativas al legislativo de la produccion
inconstitucional federal en relacion al principio da seguridad juridica, todo con vistas
al descubrimiento de las posibles soluciones aplicables al asunto, ya culminando con
la resolution que el problema encontro y la confirmaciPn de las hipotesis hechas,
para saber: <f,Ia produccion del legislativo federal inconstitucional hiere la seguridad
juridica? Si, antes de las causas y consecuencias relacionadas al tema, mirase que
la inconstitucionalidade normativa, en ese caso, constituye insulto a la seguridad
juridica, para eso debe expurgar del ordenamento juridico brasileno. La investigaci6n
se desarrolla por medio del empleo de los metodos bibliograficos, historicoevolutivos, de estudio comparativo y exegetico-juridico, ademas de aventajar la
coleccion de datos hechas junto al Banco Nacional de Datos del Poder Judicial,
mensurando el numero de acciones impetradas acerca de la inconstitucionalidade
de las leyes federates. La metodologfa usada permite que el trabajo se estructure en
tres capitulos: el primer capitulo es sobre la produccidn del legislativo nacional,
perpassando el asunto de la normatizacion de las conductas, el proceso del
legislativo y las especies normativas y el problema de inconstitucionalidade de las
leyes; el capitulo dos explora controle de constitucionalidade y el capitulo siguiente
muestra la produccion del legislativo federal inconstitucional, sus causas y
consecuencias y presenta soluciones para el problema y, principalmente, la afronta
al principio da seguridad juridica. Tiene que por el conjunto de acciones, para la
instrumentalizacion de los institutos y la creation de normas constitucionales puro,
asi como la aplicacion de los efectos del constitucionalidade controla, baso al
principio de proporcionalidad, debe servir al levantamiento del drogadicto de
produccion legislativa. Tiene acabado que mejor considerar valido la relacion en
leyes inconstitucionales que deshacerlos y causar danos y perjuicios mas grandes al
jurisdicionados. Ademas, debe tener una comprension democratica necesaria, tanto
de los agentes publicos como tambien de la nation, porque ese es el desideratum
del Derecho: la aplicacion de la Justicia al caso concreto, en acuerdo con las
peculiaridades exigidas al principio por las relaciones sociales pautadas en el
principio da seguridad juridica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palabra-importante: leyes federates - la inconstitucionalidade - la seguridad
juridica.
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INTRODUCAO

A

consubstanciagao

de

todo

ordenamento

juridico

pressupoe

a

elaboracao de especies normativas que servirao para limitar o poder estatal e
regular as relagoes socais. Neste sentido, a funcao legiferante exerce primacial
importancia, pois que sera incumbida da missao de elaborar especies normativas
que garantam a seguranca nas relagoes juridicas, auxiliada pelas fungoes executive
e judiciaria, como tambem, a efetivagao de outros principios que pulverizarao todo o
ordenamento juridico.
Entretanto, o resultado da fungao legiferante, especificamente a federal,
em sua maioria, tern redundado na produgao de especies normativas eivadas de
inconstitucionalidade. Seja por inconstitucionalidade formal ou material, vislumbrase, diuturnamente, a criagao de normas que, flagrantemente, desrespeitam a
Constituigao Federal.
As informagoes fornecidas pelo Banco Nacional de Dados do Poder
Judiciario, mormente no que tange as agoes diretas de inconstitucionalidade e agoes
declaratorias

de

constitucionalidade,

via

controle

concentrado

realizado

pelo

Supremo Tribunal Federal, demonstram que a produgao legislativa inconstitucional
brasileira

tern

crescido

e

que

aos

orgaos

responsaveis

fatta

a

devida

instrumentalizagao acerca dos metodos de processamento e da regulamentagao do
procedimento dessas mesmas agoes.
A

problematica

consequencias

advindas

consiste,
da

justamente,

produgao

na

analise

legislativa

federal

das

causas

e

inconstitucional,

especialmente quando se mostra como afronta ao principio da seguranga juridica.
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O ordenamento juridico ja dispoe dos instrumentos necessarios para
afastar a inconstitucionalidade das especies normativas e sana-las atraves do
controle de constitucionalidade. Contudo, e preciso verificar se este mecanismo esta
surtindo os efeitos almejados, sendo eficiente diante das relagoes travadas na
sociedade e da diversidade das mesmas, as quais pretende se amoldar.
O grande desafio que se impoe, portanto, e a diminuicao na produgao
legislativa federal inconstitucional e, consequentemente, a afericao dos vfcios
presentes nas especies normativas, bem como, os efeitos danosos do controle de
constitucionalidade, quando este nao consegue promover a observancia do prinefpio
da seguranga nas relagoes juridicas.
A pesquisa desenvolve-se mediante o emprego dos metodos bibliografico
- para a formagao do referencial teorico, utilizado na construgao de todo o trabalho
monografico; o historico-evolutivo, direcionado, principalmente, a pesquisa feita
sobre o poder constituinte; o metodo de estudo comparative a fim de tragar urn
paralelo entre os institutos estudados e os seus similares no ordenamento jurfdico
patrio

e

estrangeiro,

e

o

exegetico-jurfdico,

para

analise

das

proposigoes

constitucionais relativas ao tema.
Por fim, vale mencionar que o trabalho servira a documentagao do estudo
realizado acerca da produgao normativa brasileira, registrando as informagoes
colhidas sobre o controle de constitucionalidade e toda a pesquisa voltada a
compreensao do principio da seguranga juridica e as implicagoes advindas da
produgao legislativa federal inconstitucional, quando afronta a esse e
prinefpios

constitucionais,

trabalhados.

sendo

essa

a

estrutura

revelada

nos

outros

capftulos
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CAPITULO 1 O SURGIMENTO DO ESTADO E A PRODUGAO LEGISLATIVA

Desde os primordios, o homem, como urn ser mais forte, assumiu o
comando do grupo social, onde ja existia a necessidade de se criar regras de

conduta e executa-las, para dirimir os conflitos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
A priori, tais fungoes puderam ser
exercidas pelos proprios integrantes do grupo, entretanto, com a evolugao da
sociedade e o crescimento populacional, a humanidade teve que buscar outros
mecanismos, tambem aptos ao comando e administracao de si mesma, diante da
nova realidade social.
E justamente nesse momento que surge a figura do Estado e, apesar de
constituida

num

ente

despersonalizado

fisicamente,

sua

estrutura,

enquanto

organizacao, e que realmente permite a operacionalizacao das funcoes essenciais a
vida em comunidade.
Com o surgimento do Estado e a posterior concepcao dos ordenamentos
jurfdicos pautados em documentos escritos (nominados pactos e estabeiecidos entre
governantes

e governados,

limitando o poder absoluto daqueles

atraves

da

implementacao de um conjunto de direitos e garantias fundamentals a favor destes),
exsurge a necessidade de aprimoramento das fungoes estatais: a executiva, a
legislativa e a judiciaria, bem como, da produgao legislativa, a fim de que pudesse,
concomitantemente,

acompanhar

a

evolugao

social

e

sanar

os

conflitos,

normatizando condutas de forma eficaz e eficiente.
A

compreensao

do

significado

de

produgao

legislativa

requer,

primeiramente, a analise do poder que representa a manifestagao soberana da
vontade politica de um povo, social, politica e juridicamente organizado, que e o
poder constituinte.
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A logica ensina que uma definigao nominal se da quando se explica o
nome da coisa; ja a definigao real serve a explieagao da propria coisa. No caso do
poder constituinte, tem-se que alguns individuos exercem um poder soberano em
nome de todos os demais, integrados que estao em uma sociedade cujo objetivo e o
governo das pessoas, administrando o uso dos meios segundo os fins. Aqui, surge o
Estado, designando

a sociedade politicamente estabilizada

e pressupondo

a

consubstanciacao de uma Constituigao.
O professor Canotilho (2002, p. 89) elucida que:

Ergue-se, assim, o Estado conceito ordenador da comuniaacte
politica, reduzindo-se a Constituicao a simples lei do Estado e de seu
poder. A Constituicao so se compreende atraves do Estado e o
conceito de Estado Constitucional servira para resolver este impasse.
A Constituigao e uma lei proeminente que cortforma o Estado.

O Poder Constituinte, pois, e aquele que cria, modifica ou altera a ordem
constitucional, e seu conceito advem da diferenciagao posta entre o poder criador e
os poderes instituidos. Assim foi conceituado por Emanuel Sieves, na sua obra
intitulada "O que e Terceiro Estado?", publicada com o objetivo de divulgar o
pensamento e a posigao da burguesia, antes da Reuniao do Estados Gerais, na
Franga de 1789.
O poder constituinte comega a tomar forma com a possibilidade do
surgimento das incipientes assembleias constituintes, nas chamadas convengoes,
promovidas

pelas

colonias

recem-libertadas

pela

Revolugao

Francesa.

A

necessidade de justificar a existencia de um poder apto a edificagao de um
ordenamento juridico a servigo da sociedade, faz surgir a nogao de

poder

13

constituinte e de poderes constituidos, sendo que estes ultimos correspondem ao
exercicio das fungoes estatais basicas e fundam o organograma da maquina estatal.
Diante desse contexto, parece inegavel a existencia de uma relagao
hierarquica entre o poder criador e o poder criado; o certo e que o poder constituinte
nao se pauta em qualquer especie de legitimidade juridica preexistente, devendo
respeito apenas aos pressupostos do direito natural. Nao se deve considera-lo como
um poder soberano, mas, sobretudo, como um poder ilimitado.
Nesse sentido, e hialina a definigao de Ramon Tacio (2000, p. 208):

Pode-se conceituar o Estado como sendo a sociedade politica e
geral constituida pelo povo que habita um territorio, estabilizada sob
um poder soberano que govema esse povo e administra suas coisas.
Isso posto, define-se o poder constituinte como sendo o poder
politico que, exercido por agentes que deliberam em nome do povo,
elabora a ordem juridica fundamental do Estado por ele constituido.
E o poder que faz ou refaz as normas juridicas constitucionais do
Estado. Em sintese: e o poder politico que faz ou refaz a constituicao
juridica do Estado.

Sendo

especial,

o

Poder

Constituinte

suscita

caminhos

proprios,

especiais, ou seja, no momento e m que as normas juridicas de valor constitucional
estao atuando ele nao vigora, remanescendo em seu assento normal, que e o povo.
Assim, atua somente em momentos de crise economica e/ou social
profunda, diante de graves revolugoes ou na formagao de um Estado novo (quando
da consubstanciagao de sua primeira Constituigao), ou, ainda, caso as normas
juridicas em vigor nao estejam surtindo efeitos, perdendo a eficacia de ser
Constituigao e fazendo eclodir o Poder Constituinte, que sai do estado de latencia
para assumir uma posigao dinamica, da qual surgirao novas normas juridicas de
valor constitucional.
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A doutrina distingue duas especies de Poder Constituinte: o originario e o
derivado. O poder constituinte originario, tambem chamado inicial ou de 1° grau, e
aquele que da origem ao Estado novo, com sua primeira constituigao. Ja o poder
constituinte derivado se subdivide em reformador e decorrente, ambos instituidos no
proprio texto constitucional; o primeiro, para que se procedam as alteragoes
constitucionais necessarias e o segundo como poder exercido pelos Estadosmembros na elaboragao das constituicoes estaduais.
A titularidade do poder constituinte confunde-se com a propria soberania
do Estado. Assim, pode-se afirmar que repousa no consentimento, na aceitacao dos
governados e, nesta acepcao, pertence ao povo. O seu agente, entretanto, e o
homem ou o grupo de homens que, em nome do titular daquele poder, estabelece o
ordenamento juridico atraves de uma Constituicao.
Analisado o conceito de Poder Constituinte, percebe-se o grau de
abrangencia de que dispoe imprescindivel a normatizagao de condutas, porque
pauta a base de todo o ordenamento juridico, onde se edifica uma produgao
legislativa moldada na legalidade e legitimidade , caracteristicas essenciais a todas
1

as especies normativas.

1.1 O processo legislativo

A elaboragao de um ordenamento juridico pressupoe uma produgao
legislativa que seja baseada e, ao mesmo, fortalega o principio democratico, regente
da ordenagao do Estado.

O conceito de legitimidade se refere expressamente ao fato da norma brotar da vontade social; ja a
legitimidade e a transmudacao dessa vontade social em especies normativas elaboradas por um
processo de criacao operacionalizado pelo Estado.

1
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Desta forma, definir processo legislativo e algo imperativo ao foco de
analise da pesquisa. Por ter um conceito e abrangente e multidisciplinar, deve-se
levar em consideracao os conflitos sociais, politicos e economicos, (como substrata
da lei), materializados atraves de um processo de produgao de normas que compete
ao Poder Legislativo, cuja fungao precfpua e a criacao das especies normativas.
Entretanto, as funcoes executiva e judiciaria, nos casos taxativamente previstos no
texto constitucional, ainda participam desse processo, seja relativamente a iniciativa,
a sangao ou ao controle de constitucionalidade.
A analise da lei, produto mais importante do processo

legislativo,

estabelece os parametros de competencia, como tambem, o ambito de atuagao das
relagoes juridicas, e remete aos criterios de validade e eficacia das normas. O
processo

legislativo,

enquanto

disposigao

geral

imposta

a

todos

os

entes

federativos, perfaz-se atraves de um conjunto de atos operacionalizados pelo Estado
com o intuito de criar normas juridicas.
Segundo Silva (1998, p. 485):

O processo legislativo deve ser entendido como um conjunto de atos
preordenados visando a criacao de normas de direito. Estes atos
sao; a) iniciativa legislativa; b) emendas; c) votacao; d) sancao e
veto; e) promulgagao e publicacao.

A importancia da analise desse processo esta fulcrada na utilizagao
correta do seu tramite para a formagao da futura especie normativa. Consoante
anota Moraes (2005):
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O processo legislativo e o corolario de obedieneia obrigatoria do
principio democratico, e sua acepcao alberga um duplo sentido, um
sociologico, ligado aos "fatores reais do poder", e um juridico,
constituindo-se em uma sequencia de atos que disciplina o
procedimento a ser seguido pelos orgaos competentes na produgao
das especies normativas.

Regulamentado pelo artigo 59 da Constituigao Federal de 1988, o
processo

legislativo envolvera

a elaboragao taxativa das seguintes

especies

normativas: emendas a constituigao, leis complementares, leis ordinarias, leis
delegadas, medidas provisorias, decretos legislatives e resolugoes.
Outrossim, o processo legislativo nao obedece a parametros inflexiveis,
mas varia de acordo com a especie normativa que se pretenda produzir. A Carta
Magna, adotando o principio da supremacia formal e apoiada na sua rigidez, elevouse ao apice da piramide legislativa, hierarquizando verticalmente as especies
normativas constantes do artigo 59 que, na hipotese de serem

produzidas

contrariando a mesma Constituigao Federal, dao origem a inconstitucionalidade.
Diante da previsibilidade de produgao normativa, a lei complementar de n°
95/98 veio disciplinar a redagao e alteragao das leis, pelo que o procedimento a ser
seguido pelo processo legislativo transmuda-se em diversas formas, dependendo,
como se disse antes, da especie normativa que se pretenda produzir.
A melhor doutrina atribui, portanto, ao processo legislativo, diversas
formas de classificagao. Destarte, quanto a forma de expressao e possivel classificar
o processo legislativo em quatro especies: autocratico, onde a produgao legislativa e
imposta aos governantes pelos governados; direto, quando a nagao
diretamente

sua

consubstanciadas

legislagao;
pelos

indireto

representantes

ou
do

representative,
povo;

e

onde

semidireto,

as
no

elabora
leis
qual

sao
os

representantes do povo elaboram as especies normativas que, entretanto, sujeitam-
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se ao referendo popular, sendo esse o sistema adotado pelo ordenamento juridico
patrio. Sob o criterio da sequencia das fases procedimentais destacam-se tres
especies de processo legislativo, quais sejam: o comum ou ordinario, mais extenso e
destinado a elaboragao das leis ordinarias; o sumario, onde o legislativo tern prazo
exiguo para deliberar sobre determinadas especies normativas; e um procedimento
especial,

destinado

as

emendas

constitucionais,

provisorias, decretos legislativos, resolugoes e leis

leis

delegadas,

medidas

financeiras.

Em regra, dependendo da especie normativa, o processo legislativo e
composto por tres fases, a saber: a iniciativa ou fase introdutoria; a constitutiva, que
traduz a deliberagao propriamente dita, desde a analise perante as comissoes
destinadas a apurar a formagao htgida da lei ate a incidencia de sangao ou veto pelo
chefe do executivo federal; e, por fim, a fase complementar, que vai da promulgagao
ate a publicagao da lei. Em virtude de possuirem a mesma natureza juridica das
normas constitucionais, as emendas constitucionais detem um processo proprio de
formagao, seguindo um procedimento mais rigido e dificultoso.
As leis complementares, por seu turno, tratam de materias para as quais
o legislador determinou, expressamente, a sua competencia atraves da utilizagao de
expressoes como: de acordo com a lei e na forma da lei. Ja as leis ordinarias
constituem especies normativas que denotam um grau mais expressivo de interesse
acerca da materia a ser tratada, por isso, o quorum para sua aprovacao e
qualificado.
Os decretos legislativos e as resolugoes sao especies normativas que se
destinam a tratar de materias da exclusiva competencia do Poder Legislativo. Com
efeito, os primeiros voltam-se ao regulamento de materias que nao necessitam da
sangao governamental, mas tern forga de lei; enquanto que as resolugoes propoem-
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se a regular materia de carater politico, administrativo ou normativo sobre a qual e
dado unica e exclusivamente ao Poder Legislativo deliberar e aprovar.
As leis delegadas e as medidas provisorias sao atos normativos cuja
elaboragao e feita pelo chefe do Poder Executivo, vedando-se, nas primeiras, a
delegagao dos atos de competencia exclusiva do Poder Legislativo e aquelas
reservadas a lei complementar; as medidas provisorias, por sua vez, so tern forga de
lei nos primeiros 30 dias seguintes a sua edigao, perdendo a sua eficacia plena se
nao convertidas em lei, pelo Congresso Nacional, dentro desse prazo.
No que tange aos decretos legislativos e resolugdes, ve-se que a iniciativa
e promulgacao sao fases privativas do Poder Legislativo, enquanto que nas medidas
provisorias e leis delegadas a iniciativa e privativa do chefe do Poder Executivo e a
promulgagao

far-se-a

pelo

Poder

normativos que serao submetidos

Legislativo.

Em

nivel federal, tem-se

a deliberagao somente

atos

pela Camara

dos

Deputados ou pelo Senado Federal, ou, ainda, perante ambas as casas legislativas
reunidas (Congresso Nacional), em duas ou em uma unica discussao. Normalmente,
essas materias dizem respeito a competencia exclusiva do Poder Legislativo, tais
como aquelas constantes dos artigos 49, 51 e 52 da CF/88.
Relativamente ao criterio da votagao, dispoe-se de atos

normativos

submetidos a aprovagao mediante quorum qualificado (leis complementares) e
outros que nao exigem tal quorum, como as leis ordinarias, decretos legislativos,
resolugoes dentre outras.
Finalmente,

observando-se

o

criterio

classificatorio

da

sangao

e

promulgagao, constata-se a existencia de atos normativos que seguem a sangao e
promulgagao do chefe do Poder Executivo, e atos normativos que dispensam a
sangao e promulgagao daquela autoridade, sendo promulgados pela mesa do Poder
Legislativo, como e o caso dos decretos legislativos, resolugoes e leis delegadas.
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1.2 As especies normativas federals

A produgao legislativa federal higida e constitucional e o foco primordial
da presente pesquisa. Entrementes, apresentar o conceito das especies normativas
e, especificadamente, das leis em sentido formal nao e tarefa facil, unissona,
principalmente em um Estado Federal como o Brasil.
Nesse sentido, as leis federais sao aquelas emanadas

do

Poder

Legislativo e promulgadas pelo Poder Executivo, segundo um processo legislativo
mais dificultoso, previsto no texto constitucional.
De acordo com Kelsen (1988, p. 433) "as leis federais seriam aquelas
normas centrais criadas por um orgao central, o legislativo, e validas para seu
territorio inteiro".
A produgao legislativa federal brasileira engloba todas as

especies

normativas descritas no artigo 59 da CF/88. As emendas a Constituigao, tidas como
normas constitucionais derivadas, cuja efetivacao

necessita de um

processo

legislativo mais dificultoso, previsto expressamente no texto constitucional; e os atos
normativos primarios, que compreendem a obrigagao de disciplinar as relagoes
juridicas que englobam o funcionamento da maquina estatal, sejam elas privadas ou

publicas, bem como a regulamentagao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
jus puniendi do Estado. No que pertine a
legislagao infraconstitucional, enumeram-se as leis complementares, leis ordinarias,
leis delegadas, medidas provisorias, decretos legislativos e resolugoes e, bem como,
outros atos normativos, a exemplo das normas regimentals editadas pelos tribunals
com fundamento

no artigo 96, I, a, da CF/88, e os tratados

devidamente inseridos na ordem juridica nacional.

internacionais
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Esse entendimento e compartilhado por Paulino e Alexandrino (2004, p.
19), que lecionam:

[...] somente as especies normativas primarias integrantes do nossc
ordenamento juridico dispoem do poder de impor obrigacoes, de
exigir condutas positivas e negativas e de estabelecer restricoes a
direitos individuals.

As materias tratadas em atos normativos previstos dentro da produgao
legislativa constitucional (processo legislativo), tern a sua previsibilidade material e
formal ou processual no bojo da propria Constituigao, por delegagao do poder
constituinte originario ao poder constituinte derivado.
A consecugao da pesquisa interessa o reconhecimento acerca da higidez
do processo que as origina, bem como a influencia das mesmas sobre a seguranca
do ordenamento juridico. A diferenga entre esses atos normativos reside no aspecto
material e quorum predeterminado, constitucionalmente, para a efetivacao dessas
produgoes legislativas. E que o poder constituinte originario deixou expressamente
designado o ambito material de atuagao das leis complementares, assim como, o da

Bastos (1999, p. 13), tratando das especies normativas, cuja elaboragao
se perfaz de acordo com a previsibilidade constitucional, preleciona que:

Nao existe hierarquia entre as especies normativas elencadas no art.
59 da Constituigao Federal. Com excecao das emendas, todas as
demais especies se situam no mesmo piano. A lei complementar nao
e superior a lei ordinaria, nem esta e superior a lei delegada, e assim
por diante. O que distingue uma especie normativa da outra sao
certos aspectos na elaboragao e o campo de atuagao de cada uma
delas. Lei Complementar nao pode cuidar de materia de lei ordinaria,

da mesma forma que lei ordinaria nao pode tratar de materia de lei
complementar ou de materia reservada a qualquer outra especie
normativa, sob pena de inconstitucionalidade.

Dessa forma, qualquer contradicao, contrariedade ou incompatibilidade
posta entre tais especies normativas e a Constituigao Federal as eivara de
inconstitucionalidade, ocasionando fragilidade e desconforto as relagoes juridicas.

1.3 A problematica da inconstitucionalidade

Em um ordenamento juridico pautado no conceito de Estado Democratico
de Direito, a lei detem uma fungao singular, qual seja, a de impor aos individuos a
obrigagao de fazer ou deixar de fazer alguma coisa.
Outrossim, a nogao de inconstitucionalidade esta intrinsecamente ligada
ao principio da supremacia constitucional, onde a Constituigao figura como lei
fundamental

e

embasadora

de

toda

a

ordem

juridica

e

onde

a

norma

infraconstitucional busca validade e apoio.
O principio da supremacia constitucional e traduzido com clareza por
Silva (1998 p.47), que escreve:

Significa que a constituicao e colocada no vert ice do sistema juridico,
do pais, a quern confere validade, e que todos os poderes estatais
sao legitimos na medida em que ela os reconhega e na proporgao
por ela distribuidos. E, enfim, a lei suprema do Estado, pois e nela
que se encontra a propria estruturagao deste e a organizagao de
seus orgaos; e nela que se acham as normas fundamentais do
Estado, e so nisso se notara sua superioridade as demais normas
juridicas.
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Tal principio, porem, so se efetiva nos Estados que adotaram uma
Constituigao rigida, ou seja, onde o processo de consubstanciagao das normas
constitucionais passa, necessariamente, por um tramite mais dificultoso, diferente
daquele previsto para a legislagao infraconstitucional.
Nesse diapasao, constata-se que a produgao legislativa federal deve
obedecer a um processo de criagao higido, sem maculas, desde o seu nascimento
como projeto de lei ate a sua entrada em vigor, verificada a adequagao e
compatibilidade de seu conteudo material com a Constituicao Federal, para evitar a
incidencia do fenomeno da inconstitucionalidade.
No sentido etimologico, inconstitucional e tudo aquilo que se opoe a
Constituigao do Estado. Assim, entende-se por inconstitucionalidade qualquer forma
de ataque a Constituigao, seja na atividade de elaboragao legislativa a ser cumprida
(configurando-se a inconstitucionalidade formal), seja em relagao ao conteudo da
norma (apresentando-se a inconstitucionalidade material).
O conceito de inconstitucionalidade e fornecido por Chimenti, Capez,
Rosa e Santos (2005, p. 380), pelo qual ve-se que:

E material, substancial, quando o vicio diz respeito ao conteudo da
norma. A inconstitucionalidade formal, procedimental, extrinseca,
verifica-se quando o vicio esta na produgao da norma, no processo
de elaboragao que vai desde a iniciativa ate a sua publtcagao (arts.
59 a 69 da CF).

Saliente-se, ainda, que a inconstitucionalidade pode manifestar-se por
acao ou omissao. A primeira decorre de uma atitude comissiva do Estado que, na
elaboragao das especies normativas, inobserva as regras do processo legislativo,
redundando na inconstitucionalidade formal, onde se constatam os vicios presentes
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nos requisites subjetivos (iniciativa) e objetivos (fase constitutiva e complementar),
isto e, na deliberacao propriamente dita. Ja a inconstitucionalidade material e
identificada quando a propria materia sobre a qual versara a especie normativa
mostra-se incompativel com as regras do ordenamento juridico. Por sua vez, a
inconstitucionalidade por omissao caracteriza-se pela inertia ou omissao do Estado,
no que diz respeito a elaboragao de especies normativas.
Sobre o assunto, Ferrari (2004, p. 353) adverte que:

Reconhece a nova Lei fundamental brasileira que o nao cumprimento
da Constituicao pode advir de uma acao, quando os orgaos
destinatarios do poder atuam em desconformidade com as normas e
principios da Constituicao, e da inertia ou do silencio, quando os
orgaos permanecem inertes, nao cumprindo as normas necessarias
para a aplicagao e concretizagao da Lei Maior.

Neste aspecto, Moraes acrescenta(2005, p. 627):

A compatibilidade das leis e dos atos normativos com as normas
constitucionais deve ser assegurada atraves da tecnica de
interpretagao constitucional. Quando nao for possivel esta
amoldacao de normas e principios, sera realizado o controle de
constitucionalidade.

Sobre

o

referido

controle

esmiugadamente, no capitulo seguinte.

de

constitucionalidade,

fim,

tratar-se-a,
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CAPiTULO 2 DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

O estudo do controle de constitucionalidade perfaz-se necessario, nesse
momento da pesquisa, porque facultara o embasamento necessario a formagao do
convencimento sobre a decantada inconstitucionalidade das especies normativas.
Com efeito, o referido controle e, justamente, o mecanismo posto a servico dos
interessados pelo qual se pode arguir a existencia de incompatibilidade, por
exemplo, entre a Constituigao Federal e quaisquer das especies

normativas

infraconstitucionais.

2.1 Conceito

De antemao, pode-se afirmar que e mais um dos institutos importado do

direito anglo-saxao, de tradigao firmada perante ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
common law e ligado ao principio
da supremacia constitucional.
A existencia de uma Constituigao rigida num Estado Democratico de
Direito, onde se almeja a protegao dos dirertos e garantias fundamentals, pressupoe
a consubstanciagao de um orgao que controle a constitucionalidade; assim, tal
controle de constitucionalidade e a aceitagao de verificagao da inconstitucionalidade
como

um vicio da especie

normativa, com a sua consequente

retirada

do

ordenamento juridico.
Spitzcovsky

e

Mota

(2000,

p.

38),

conceituam

o

controle

de

constitucionalidade como sendo: "[...] o exame da adequagao das normas a
Constituigao, do ponto de vista material ou formal, de maneira a oferecer harmonia e
unidade em todo o sistema."
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Moraes (2005, p. 627), analisando o tema em abordagem , assinala que:

Controlar a constitucionalidade das leis significa verificar a
compatibilidade de uma lei ou ato normative- com a Constituicao
Federal, conferindo os seus requisitos formais e materials, como
tambem, utilizando-se da tecnica de interpretacao conforme a
Constituicao.

O controle de constitucionalidade e pautado no principio da presungao de
constitucionalidade das normas juridicas, o qua) preleciona que toda norma juridica
presume-se constitucional ate que se demonstre, atraves do orgao competente, a
existencia de um vicio que a tome inconstitucional, tudo de molde a garantir a
seguranga do ordenamento juridico. So o poder publico tern o direito, exercido
atraves de seus orgaos, de verificar a inconstitucionalidade de uma

especie

normativa.
Nesse sentido, leciona Ferrari (2004, p. 77) que:"seria um caos social se
os individuos deixassem de cumprir as leis todas as vezes que, em sua opiniao, elas
estivessem em conflito com as normas constitucionais".
Dessa forma, a Constituigao Cidada criou um sistema de controle que
determina a existencia de um preceito tecnico formal impeditivo para que surjam
normas inconstitucionais. E quando ocorre o nascimento deformado das mesmas o
proprio

Estado, atraves deste sistema

ordenamento juridico.

de controle,

retira estas

normas

do
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2.2 Dos sistemas de controle de constitucionalidade

Os sistemas de controle de constitucionalidade tern recebido diversas
classificacoes, tendo em vista os varios aspectos que podem ser focalizados nessa
seara. Como norte principal do proprio sistema de controle e necessaria a previsao
de um orgao que realize a compatibilidade das normas constitucionais com o
ordenamento juridico.
Nessa ordem, o metodo de controle adotado pode ser: o politico, onde o
processo de verificagao e exercido por um orgao diferente dos tres poderes
constituidos. Por exemplo, um tribunal ou, no dizer de Spitzcovsky e Mota (2004, p.
67) "[...] as chamadas Cortes ou Tribunals Constitucionais". Tem-se, ainda, o
controle jurisdicional ou judicial, onde a compatibilidade dos atos normativos e
observada por orgaos integrantes do Poder Judiciario.
Sobre o assunto, Silva (1998, p.58) esclarece que:

O controle jurisdicional, generalizado hoje em dia, denominado zyxwvutsrqpon
judicial review nos Estados Unidos da America do Norte, e a
faculdade que as Constituicoes outorgam ao Poder Judiciario de
declarar inconstitucionalidade de leis e de outros atos do Poder
Publico que contrariem, formal ou materialmente, preceitos ou
principios constitucionais. (grifos do autor).

Esta e forma de controle adotada pelo ordenamento juridico patrio,
realizada pelos orgaos do Poder Judiciario. Por fim, aponta-se o controle misto, onde
se submete o controle das especies normativas ora aos orgaos do controle politico,
ora aos orgaos do Poder Judiciario. Como exemplo desta ultima forma de controle,
Bastos (1998, p. 365) cita a que e adotada na Suica, em que as leis federais
submetem-se ao controle politico e as leis locais sofrem o controle jurisdicional.
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2.3 Sobre as especies de controle de constitucionalidade

Em relacao ao momenta de atuagao, sabe-se que o controle pode ser
preventive ou seja, realizado a priori, impedindo que alguma norma eivada de
inconstitucionalidade ingresse no ordenamento juridico. Ja o modo repressivo e
aquele realizado a posteriori, quando a especie normativa ja esta em vigor no
ordenamento e dele e expurgada porque desrespeita a Constituigao.
O controle preventivo de constitucionalidade e realizado, em regra, no
ambito do Poder Legislativo, que detem a fungao legiferante precipua. Contudo, o
Poder Executivo e o Poder Judiciario podem apontar a existencia de vicios de
inconstitucionalidade ja durante o processo de formagao das especies normativas.
No ambito do Poder Legislativo, cuja fungao essencial e a de elaborar as
especies normativas, o controle se da atraves das comissoes permanentes e
internas, que detem o encargo de verificar o teor da materia versada em projeto de
lei, bem como o de analisar a sua redagao, com o intuito de evitar futures vicios de
inconstitucionalidade. Assim e que, na Camara dos Deputados, casa onde, em
regra, se inicia o processo legislativo, ha a Comissao de Constituicao, Justiga e
Redagao; e no Senado Federal, que geralmente faz as vezes de casa revisora, temse a Comissao de Constituigao, Justiga e Cidadania, detentora de competencia para
opinar sobre a constitucionalidade, tanto regimental como juridicamente.
Pelo sistema de freios e contrapesos, implementado no ordenamento
juridico patrio pela inovagao trazida por Montesquieu

2

quanta a tripartigao das

fungoes estatais, o Poder Executivo participa ativamente do processo legislativo,
E a triparticao das fungoes estatais, consubstanctada por Aristoteles e implementada por
Montesquieu, onde cada poder tem fungao tipica, mas tambem atipica, para exercer as suas fungoes
com harmonia, onde um poder exerce controle sobre o outro

2
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atraves da sangao ou do veto, e exerce o controle de constitucionalidade de forma
preventiva, atraves do veto juridico, conforme prescreve o texto constitucional no
artigo 66, §1°. Veja-se:

Art. 66. A casa na qual tenha sido concluida a votacao enviara o
projeto de lei ao Presidente da Republica, que, aquiescendo, o
sancionara.
§1° Se o Presidente da Republica considerar o Projeto, no todo ou
em parte, inconstitucional ou contrario ao interesse publico, veta-lo-a
total ou parcialmente, no prazo de 15 dias uteis, contados da data do
recebimento e comunieara, dentro de quarenta e oito horas, ao
Presidente do Senado Federal os motivos do veto.

No que tange ao controle preventive Canotilho (1989, p. 706) opina que:

Como criterio de classificacao, elege-se aqui o momenta da entrada
em vigor do acto normativo. Se ele e feito quando a lei ou o acto
equivalente sujeito a controlo e ainda um "acto imperfeito", carecido
de eficacia juridica, diz-se que o controlo e preventivo. (s/c!).

O controle repressivo, juridico ou judiciario, adotado pelo ordenamento
juridico patrio, tern como finalidade afastar a norma inconstitucional do ordenamento
juridico. Tipicamente, e realizado pelo Poder Judiciario e, na forma atipica o Poder
Legislativo e o Poder Executivo e que o realizam.
Destarte, o Poder Legislativo, atraves de resolucao senatorial, pode
controlar a constitucionalidade. Mesmo depois de consubstanciada a lei perante o
ordenamento juridico e de que, ao menos teoricamente, tenha se encerrado a sua
fungao.
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Segundo prescreve o artigo 49, inciso V da Carta Constitucional vigente, e
de competencia exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do
Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegagao
legislativa.
O

Poder

Executivo,

por

seu tumo,

realiza

o

controle

repressive

prevalecendo o entendimento de que podera o Chefe do Executivo, nas esferas
federal, estadual e municipal (conforme dispoe o artigo 23, I da CF/88, dando
competencia aos entes federativos para zelar pela guarda da Constituigao) negar o
cumprimento, pelos seus orgaos subalternos, de leis ou atos normativos que
considere flagrantemente inconstitucionais.
Prescreve, ainda, o artigo 26, inciso I da CF/88 que e da competencia
comum da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios zelar pela
guarda da Constituigao, das leis e das instituigoes democraticas e conservar o
patrimdnio publico.
Chimenti, Capez, Rosa e Santos (2005, p. 382), analisando o tema
incluem ainda outra forma onde o Poder Executivo pode exercer o controle
repressivo:

Os Tribunals de Contas, orgaos normalmente conceituados como
auxiliares do Poder Legislativo podem, em casos concretos, deixar
de aplicar leis e atos normativos que considerem inconstitucionais,
nos termos da Sumula 347 do STF .
3

No que concerne a participagao do Poder Judiciario no controle de
constitucionalidade preventivo, observa-se a previsao de uma excegao, ja que tal
poder somente interferira nas regraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
interna corporis do Poder Legislativo e do
Sumula 347 do STF. "O Tribunal de contas, no exercicio de suas atribuicoes, pode apreciar a
constitucionalidade das leis e dos atos normativos do poder publico".

3
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proprio

processo

legislativo

quando

nao

estiver

sendo

assegurado

aos

parlamentares um processo legislativo higido.
Neste caso, e vedada

a deliberacao,

durante o proprio

processo

legislativo, ou seja, quando existir vedagao na propria Constituicao ao tramite da
especie normativa. Se procedesse assim, colocando em pauta a votacao, a mesa da
casa estaria cometendo uma ilegalidade, vez que o § 4° do artigo 60 da Carta
Constitucional hodierna veda a deliberacao de emenda tendente a abolir os bens
protegidos em seus incisos.
O remedio constitucional cabivel seria, entao, o Mandado de Seguranca,
para garantir o direito liquido a um processo legislativo sadio. Discorrendo acerca
disso Chimenti, Capez, Rosa e Santos (2005, p. 382) comentam que:

Ha restricoes ao controle de constitucionalidade de uma lei ou um ato
normativo em fase de formacao pelo Poder Judiciario.
Excepcionalmente, admite-se que o parlamentar envolvido no
processo legislativo (mas nao qualquer cidadao) impetre Mandado de
Seguranca contra proposta de Emenda a Constituigao que extrapole
os limites do Poder Derivado ou contra Projeto de lei que viole as
regras constitucionais (STF,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
RDA, 183/158 e MS 24,041). O STF nao
tern admitido mandado de seguranca quando o pedido tern por
fundamento a violacao a disposicoes regimentais (Regimento Interno
da Camara ou Senado).

Percebe-se que esta partieipacao multipla dos tres poderes, no processo
de criacao das especies normativas, facilita o controle e previne, de
infinitamente mais eficaz a incidencia de inconstitucionalidade.

2.4 O controle repressivo adotado pelo ordenamento juridico brasileiro

modo
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O controle de constitucionalidade repressivo - aquele que incide sobre a
lei e nao mais sobre o projeto de lei -, compete, dependendo da opcao feita pelo
constituinte, aos orgaos integrantes do Poder Judiciario. Entretanto, no Brasil, o
Poder Legislativo podera, igualmente, realiza-lo.
Nesse sentido, tem-se o controle difuso, onde a competencia

para

analisar a constitucionalidade e de todos os orgaos que integram a estrutura
organizacional do Poder Judiciario; e o controle concentrado, em que a fungao de
arguir a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo compete a um unico e
exclusivo

orgao do

Poder Judiciario expressamente

descrito na

Constituigao

Federal. No Brasil este orgao, intitulado guardiao da Cnstituigao, e o Supremo
Tribunal

Federal.

Por

fim,

ha

o

controle

misto,

no

qua)

a

aferigao

de

constitucionalidade pode se dar tanto concentradamente, feita por um so orgao do
Poder Judiciario, como por via difusa, sendo atribuida a todos os orgaos integrantes
daquele poder.
No

ambito

constitucional

brasileiro

foi

adotado

o

controle

de

constitucionalidade repressivo juridico ou judiciario, onde os orgaos integrantes do
Poder Judiciario realizam o controle de constitucionalidade. Assume, pois, a forma
concentrada, que a maioria da doutrina titula de via de acao; e a forma difusa, ou via
de excegao.
Afora essa atribuigao do Poder Judiciario, de realizar o controle repressivo
de constitucionalidade, o Poder Legislativo podera retirar do ordenamento normas
que sejam consideradas inconstitucionais. A s hipoteses estao dispostas no texto
constitucional, perfazendo-se quando o Poder Legislativo, atraves de uma resolugao
senatorial, susta os atos do Poder Executivo que extrapolem os limites do poder
regulamentar e da delegagao legislativa, e quando rejeita medida

provisoria,
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conforme disposicoes dos artigos 49, V e 62, caput da CF/88 que seguem, na

Integra:

Art. 49: E de competencia exclusiva do Congresso Nacionar.
omissis.
I-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
[...].
Vsustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do
poder regulamentar ou dos limites de delegacao legislativa.
[-]•

Art. 62. Em caso de relevancia e urgencia, o Presidente da Republica
podera adotar medidas provisorias, com forca de lei, devendo
submete-las, de imediato ao Congresso Nacional.

Tais disposicoes constitucionais, segundo Lenza (2005, p. 96):"trata-se de
uma excecao a regra geral na medida em que, nesta hipotese, o controle nao e
exercido pelo Poder Judiciario (advirta-se que o Brasil adotou o sistema de controle
jurisdicional misto), mas sim pelo Legislativo".
O controle difuso tern sua origem arraigada no famoso caso norte
americano, julgado pelo juiz Jonh Marshal, da Suprema Corte que, apreciando o
caso Marbury

versus

Madison,

em 1803, determinara que na existencia de um

conflito entre a aplicacao de uma lei no caso concreto e as determinacoes previstas
na Constituicao, estas ultimas prevalecerao, dada a sua superioridade hierarquica.
O procedimento de declaracao de constitucionalidade via controle difuso
se da quando qualquer orgao integrante do Poder Judiciario, no caso concreto,
analisa incidentalmente a inconstitucionalidade, isto e, o objeto da acao interposta e
a

prestacao

jurisdicional

inconstitucionalidade.

Por

quanto
isso

ao

que

direito
se

lesado,

determina

nao

incidenter

a

declaracao
tantum,

de

sendo

empregado atraves das acoes constitucionais, tais como o habeas corpus, habeas
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data, mandado de seguranga, mandado de injungao, bem como por intermedio de
outras agoes ordinarias.
Os efeitos da deciaragao via controle difuso sao surtidos inter partes, ou
seja,

geram

efeitos

somente

entre

as

partes

do

litigio.

Entretanto,

se

a

inconstitucionalidade for declarada em agao de competencia originaria de tribunal ou
em grau de recurso, so podera ser proferida pelo voto da maioria absoluta dos
membros do proprio tribunal ou pelo orgao especial (nos tribunals em que houver)
seja turma, secgao ou camara. E a chamada clausula de reserva de plenario,
enunciada pelo artigo 97 do texto constitucional:

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou
dos membros do respectivo orgao especial poderao os Tribunals
declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder
Publico.

O

Senado

Federal

tambem

participara

da

deciaragao

de

inconstitucionalidade, via controle difuso, quando o Supremo Tribunal Federal,
decidindo sobre caso concreto incidentalmente, e respeitando a clausula de reserva
de plenario com deliberagao de maioria absoluta de seus membros, declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Publico, oportunidade em que
oficiara ao Senado Federal para que, atraves de ato proprio (resolugao senatorial)
suspenda a execugao, no todo ou em parte, da lei declarada inconstitucional pelo
STF. Conforme enuncia o artigo 52, inciso X da CF/88, compete privativamente ao
Senado Federal suspender a execugao, no todo ou em parte, de lei declarada
inconstitucional por decisao definitiva do Supremo Tribunal Federal.
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Em regra, os efeitos da deciaragao de inconstitucionalidade via controle
difuso atuamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
inter partes e ex tunc - a partir do momenta da decretacao de
inconstitucionalidade. Entretanto, em se tratando do controle difuso decretado no
Supremo Tribunal Federal e obedecendo as regras da clausula de reserva de
plenario e da resolugao senatorial, tais declaragoes terao efeitos erga omnes, ou
seja, valerao para todos os que se encontrem naquela mesma situagao juridica.
O controle concentrado ou via de agao, realizado por um unico orgao do
Poder Judiciario, no caso o Supremo Tribunal Federal, e o chamado controle in
abstrato,
abstrata,

pois que, nao se esta diante de um caso concreto e sim, de uma situagao
onde

o

objeto

principal

da

agao

vai

ser

a

declaracao

de

inconstitucionalidade.
Sobre esse assunto Moraes (2005, p. 655) anota, que:

Por meio desse controle, procura-se obter a deciaragao de
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em tese,
independentemente da existencia de um caso concreto, visando a
obtengao de invalidagao de lei, a fim de assegurar a seguranca nas
relagoes juridicas, que nao podem ser baseadas em normas
inconstitucionais.

Ademais, o controle concentrado de constitucionalidade e

realizado

atraves de diversos instrumentos, cada qual com seu proprio campo de atuagao.
Sao eles: a agao direta de inconstitucionalidade generica (Adin generica), a agao
declaratoria de constitucionalidade (Adcon), a agao direta de inconstitucionalidade
interventiva, a agao direta de inconstitucionalidade por omissao e a arguigao de
descumprimento de preceito fundamental.
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Os efeitos do controle concentrado atingem todas as pessoas que se

encontram naquela mesma situagao, sao, portanto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
erga omnes e ex tunc, ou seja,
retroagem no tempo desconstituindo todas as relagoes juridicas que se basearam na
lei ou ato normativo inconstitucional.
Entrementes, nao e objeto do estudo o procedimento detalhado da
deciaragao de inconstitucionalidade nos casos de controle difuso ou concentrado, a
prioridade aqui e saber como se procede a deciaragao e quais sao as formas pelas
quais se detecta a inconstitucionalidade da produgao legislativa federal, expurgandoa ou nao, e o alcance da repercussao desta produgao inconstitucional para a
seguranga das relagoes juridicas.
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CAPiTULO 3 A PRODUGAO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL E A
INSEGURANGA JURlDICA

A partir do entendimento de que a produgao legislativa pode redundar em
arguigao

de

inconstitucionalidade,

mediante

a

utilizagao

dos

ja

estudados

instrumentos de controle de constitucionalidade previstos no ordenamento juridico, e
curial que se analise a problematica da produgao legislativa federal inconstitucional,
face ao principio da seguranga juridica, recepcionado pelo ordenamento juridico
brasileiro.

3.1 O principio da seguranga juridica

O ordenamento juridico consiste num corpo de normas juridicas que,
coordenadas entre si, atuam complementando-se. Configura, pois, um verdadeiro
sistema composto de elementos integradores, orientados segundo determinados
principios

que

fornecem

o

caminho,

a

fundamentagao

do

seu

conjunto.O

fundamento maior deste sistema e a Constituigao Federal, porque constjtui a cerne
dessa atividade de investigagao cientifica.
O conceito de principio, por sua vez, esta contido no entendimento de que
a Constituigao e um conjunto encadeado de valores primaciais os quais terao de ser
observados

pela

ordem juridica

vigente,

porque

elevados

a

uma

categoria

hierarquica superior a todas as demais normas integrantes do conjunto normativo.
Tais valores sao, exatamente, os principios constitucionais.
Neste aspecto Leal (2003, p. 50) menciona:

Pode-se afirmar, entao, que os principios sao elementos que
expressam os fins que devem ser perseguidos pelo Estado (em sua
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apreciagao mais ampla), vinculartdo a todos os entes e valendo como
um impositivo para o presente e como um projeto para o futuro que
se renova cotidianamente, constituindo-se numa eterna construcao
da humanidade.

Nesse diapasao, explicita Ferrari (2004, p. 306) que: "No Brasil, o direito a
seguranga juridica, e principio constitucional implicito, ou seja, nao vem expresso na
Constituigao, mas se encontra inserido no sistema, pois decorre do conteudo das
normas expressas".
Todos os principios, explicitos ou implicitos, estao acima das normas
postas, vinculando sua aplicagao e orientando sua interpretagao. Dessa forma, os
principios servem de orientagao a elaboragao de todo o ordenamento juridico, e
todas as normas integrantes deste sistema, constitucionais ou nao constitucionais,
devem ser aplicadas de acordo com suas orientagdes, posto que sao o fundamento
de validade de todas as proposigoes normativas, elementos condicionantes de todo
ordenamento juridico, que nao podem ser contrariados.
E precisamente nessa fungao consubstanciadora do ordenamento
juridico, pautado em valores axiologicos da sociedade e elevado a categoria de
normas primaciais da ordem juridica, que se encontra o principio da seguranga
juridica, o qual tece a estrutura do sistema normativo.
Entretanto, conceituar o principio da seguranca, imposto as relagdes
sociais, e atividade baseada na c o m p r e e n s i o da intengao incutida na norma, que
decorre da propria vontade social. Ferrari (2004, p.304), sobre o conceito de
seguranga juridica, escreve:

[...] isto posto, ve-se que a seguranga juridica e harmonia das
relagoes sociais representam a essentia da protegao e a certeza do

38

direito, na medida em que em nome delas e que se busca a sua
realizacao.

Portanto, tem-se que a seguranga Juridica depende, obrigatoriamente, da
efetiva aplicagao do Direito. O professor Reale (1998, p. 171), discorrendo sobre a
obrigatoriedade e vigencia do Direito, adverte que:

A ideia de justiga liga-se intimamente a ideia de ordem. No proprio
conceito de justiga e inerente uma ordem, que nao pode deixar de
ser reconhecida como valor mais urgente, o que esta na raiz da
escala axiologica, mas e degrau indispensavel a qualquer
aperfeigoamento etico.

Destarte, e impossivel

conceber

o principio da seguranca

juridica

dissociado do valor de justiga intrinseco a qualquer sociedade. Sobre o tema, Souza
(1996, p. 128) que:"(...) se a lei e a garantia de estabilidade das relagoes juridicas, a
seguranga se destina a estas e as pessoas em relagao; e um conceito objetivo, a
priori, conceito finalistico da lei".
O postulado da seguranga juridica decorre da interpretagao sistematica
de varios principios insculpidos na Constituigao, expressamente, no artigo 5°, onde
se garante a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no pais, o primado da
seguranga, dentre outros direitos e garantias fundamentais. E possivel, ainda, inserir
no conceito de seguranga juridica varios outros principios e concertos expressos,
iguaimente, no ordenamento juridico patrio.
Sobre isso, Martins (2005, p. 32) discorre que:
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A seguranca juridica e assegurada peios principios seguintes:
irretroatividade da lei, coisa julgada, respeito aos direitos adquiridos,
respeito ao ato juridico perfeito, outorga de ampla defesa e
contraditorio aos acusados em geral, ficcao do conhecimento
obrigatorio da lei, previa lei para a configuracao de crimes e
transgressoes e cominacao de penas, declaragoes diretas e
garantias individuals, justiga social, devido processo legal,
independencia do Poder Judiciario, vedagao de tribunals de excecao,
julgamentos parciais e etc.

Segundo dispoe o artigo 5°, inciso XXVI da Constituicao Federal, a lei nao
prejudicara o direito adquirido, o ato juridico perfeito e a coisa julgada. Destarte,
diante de todos os principios arrolados, vislumbra-se a importancia da seguranga
juridica nas relagoes, posto que constitui seu fundamento e, sendo assim, erige-se a
categoria de direitos e garantias fundamentais.

3.2 As causas da produgao legislativa federal inconstitucional federal

Nao e possivel deixar de detectar que a produgao legislativa federal
inconstitucional de sobremaneira afeta a seguranga que as relagoes juridicas.
Neste sentido, o legislador devera procurar atender os anseios sociais no
momento de elaboragao das leis e que estes anseios tambem corroborem em
sintonia com as demais normas do ordenamento juridico.
Todavia, em uma democracia neoliberal como a nossa, o legislador ao
exercer a atividade legiferante, esta vinculado, concretamente fato a vinculos
partidarios e do poder.
Segundo Carlos Aurelio de Sousa, (1996, p. 128) "[...] de fato, nas
democracias

contemporaneas,

subordinado) ao Executivo"

o

Legislativo

esta

fortemente

ligado,

(senao
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Nesse norte, o foco primacial de nossa analise e a problematica que se
instaurou, quando do momenta da produgao legislativa federal

inconstitucional

brasileira e os reflexos que esta acarretara para a seguranga do nosso ordenamento
juridico.
Percebe-se, diuturnamente, que desrespeitar as normas integrantes de
nosso ordenamento juridico tornou-se praxe. Os agravos vao desde a ofensa direta
a Carta Constitucional brasileira atraves de uma produgao legislativa

federal

inconstitucional e a permanencia destas normas viciadas no ordenamento juridico,
ate a afronta direta a legislagao em vigor no nosso ordenamento juridico, com
praticas contrarias a nossa Constituigao.
Esta pratica tambem e seguida pelos outros entes integrantes de nossa
federagao, Estados, Distrito Federal e Municipios.
A

verificagao

desta

produgao

legislativa

inconstitucional

pode

ser

constada com o exame dos dados obtidos pelo Banco Nacional de dados do Poder
Judiciario -

BNDPJ -

das agoes impetradas via controle concentrado para a

deciaragao de inconstitucionalidade das mesmas .
4

Conforme as informagoes analisadas, os dados comprovam que, com a
promulgagao da Constituigao de 1988 e o surgimento das Agoes Direitas de
Inconstitucionalidade, com as feigoes processuais que conhecemos hoje, o seu
manejo tern crescido assustadoramente.
Segundo os dados colhidos, ate 24 de maio de 2005 tinham sido
distribuidos no STF um total de 3.469 (tres mil quatrocentos e sessenta e nove)
agoes declaratorias de inconstitucionalidade, e 90 (noventa) agoes declaratorias de
constitucionalidade, destas chegaram a ser julgadas apenas 2.420 (duas mil

quatrocentas e vinte). Os dados colhidos, entretanto, nao descrevem o que zyxwvutsrqponm
Informagoes do Banco de Dados do Poder Judiciario sobre a interposieao de Adins e Adcons com os sens
julgamentos estao expostos em anexo.
4
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aconteceu com o percentual restante. Talvez, porque, nao tenham seguido a marcha
processual normal por ausencia de requisites legais, e ainda permanecem vigentes
no nosso ordenamento ou entao, ainda estao esperando uma longa fila ate o
julgamento naquela Corte Constitucional.
De acordo com materia publicada na revista Exame, em 13 de outubro de
2004, pelo jornalista Mario Chaer: "De cada 100 leis analisadas pelo STF, nada
menos que 41 sao declaradas inconstitucionais".
Esta

discrepancia

alarmante,

encontrada

na

produgao

legislativa

brasileira, nao encontra parametros comparativos em outros ordenamentos juridicos.
De acordo com a mesma reportagem, na Alemanha apenas tres entre cem leis sao
declaradas inconstitucionais. Claro que devemos levar em consideragao outros
fatores que influenciaram a base de formagao de nosso ordenamento juridico, mas,
este fator nao e determinante para servir de escudo para proteger e justificar a
produgao legislativa inconstitucional.
Entretanto, tal problematica tern que ser analisada profundamente. O
primeiro passo para se encontrar as solugdes e identificar a fonte da produgao
inconstitucional federal. Em regra, que detem fungao legiferante precipua e o Poder
Legislativo, contudo, igualmente e fungao do Poder Executivo, quando da edigao de
medidas provisorias e na iniciativa de certos projetos de lei de sua competencia,
como na elaboragao e apresentagao de proposta orgamentaria, conforme prescreve
o art. 84, XIII da Constituigao Federal. Como tambem, o Poder Judiciario, quando da
elaboragao

dos

regimentos

internos

dos

tribunals

que

o

integram.Como

a

elaboragao da Lei Nacional da Magistratura - LOMAN - Lei n°35/79.
Ademais, para evitar o nascimento de leis inconstitucionais, no tramite do
processo

legislativo

existem

inumeros

mecanismos

que

controiam

a

constitucionalidade das leis e e de incumbencia dos tres poderes. A o Legislativo tal
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comissoes permantes nas duas Casas Legislativas do Congresso Nacional, ao
Executivo e assegurado o veto juridico e ao Judiciario controle preventivo e o
repressivo de constitucionalidade.
Regina Maria Macedo Nery Ferrari, (2004, p. 308) versando sobre o tema
tece o seguinte comentario:

A problematica da produgao legislativa inconstitucional tern evoluido
muito. Tal produgao deve-se a exata compreensao que o controle de
constitucionalidade e a unica forma realmente eficaz de garantia do
estado Democratico de Direito.

Mas

a direcao

exata

de nossa

perfunctoria

analise e buscar

as

e x p l i c a t e s para esta produgao de leis viciadas. Neste norte, poderlamos indicar
varios fatores, a priori, a falta de conhecimento das materias que podem pautar o
projeto de lei e que nao devem ser inconstitucionais, e o outro, reside no fato dos os
orgaos tecnicos responsaveis por esta analise nao detectam tais vicios. Aqui reside
um novo impasse, sera que e a falta de conhecimento tecnico destes orgaos para
realizar o controle, ou e a questao politica que pesa mais nestes momentos, e os
projetos de leis mesmos inconstitucionais, passam por todos os procedimentos do
processo legislativo e nao detecta as inconstitucionalidades existentes.
Ademais, quando as leis federais estao em vigor o Judiciario que tern
fungao de controlar a constitucionalidade e determinar a retirada destas normas
viciadas do ordenamento juridico, nao o faz por absoluta impropriedade fisica e
material para oferecer uma prestagio jurisdicional mais agil aos processos que
visam declarar a inconstitucionalidade.
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Os Tribunals que compoem a estrutura organizacional do Judiciario, e
especificadamente, o Supremo Tribunal Federal, cuja fungao precipua e realizar o
controle concentrado, nao o fazem com celeridade e eficacia porque os mesmos nao
detem

apenas

competencias

para

realizar

o

controle,

mas

tambem

outras

competencias originarias e recursais constitucionalmente previstas. Como tambem,
pelo fato do proprio STF, que ao realizar o controle, nao estabelecer uma postura
unissona quando ao tratar da deciaragao de inconstucionalidade muitas vezes
admite a inconstitucionalidade de Emenda Constitucional, e quando e impetrado um
Recurso Extraordinario com fundamentos em principios, que servem de subsidio
para detectar um vicio especie normativa, nao o faz com a alegagao de que principio
nao pode servir de fundamento para deciaragao de inconstitucionalidade.
Valem aqui, as palavras de Monica Clarissa Henning Leal (2003 p.145):

Com relagao a principiologia da Constituigao, entretanto, este
Tribunal parece adotar uma postura contraditoria, ao atribuir-lhe certa
eficacia ao declarar a inconstitucionalidade da
Emenda
Constitucionalidade, ao passo que se quer admite Recurso
Extraordinario com fundamento exclusivamente em principio, sob a
alegagao de que nao possuem matericidade direta; o fato de
possuirem textura aberta nao significa, todavia, que nao possam
servir como suporte
para proposigao de inconstitucionalidade,
conforme ficou demonstrado no texto.

Podemos verificar que, no nosso ordenamento juridico existe todo o
aparato tecnico legal para produgao de especies normativas advindas de um
processo

legislativo

higido.

Meios

de

controle

de

constitucionalidade

estao

presentes, talvez a ausencia a ser sentida e a instrumentalizagao destes institutos
pelos orgaos competentes e a adogao de medidas que viabilizem a tramitagao das
agoes que visem declarar a inconstitucionalidade nos tribunals.
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3.3 As consequencias da produgao iegisiativa inconstitucional reaerai para a
seguranga das relagoes juridicas

As normas eivadas de vicios de inconstucionalidade trazem efeitos em si,
tanto pela simples constatagao de inconstitucionalidade com a sua nao arguigao.e
consequents permanencia no nosso ordenamento juridico, como tambem, pela
constatagao e posterior expurgagao.
As informagoes examinadas demonstraram a produgao legislativa federal
e

o

numero

de

agoes

via

controle

concentrado

que

visam

declarar

a

inconstitucionalidade, conforme dados colhidos no BNDPJ, demonstram que o nosso
pais vive sob a egide de leis inconstitucionais e os efeitos sao desastrosos. O mais
sentido e a inseguranga que paira sobre as relagoes juridicas consubstanciadas sob
a egide

leis inconstitucionais,

constitucionalidade
posteriormente

das

leis,

que
ou

deterioram

seja,

tem-se

o principio
atos

da

juridicos

presungao
realizados

irao ser desfeitos. Ademais, se tern o desrespeito ao

de
que

direito

adquirido, o ato juridico perfeito e a coisa julgada. Alem do que, quando dos efeitos
do controle de constitucionalidade, na maioria das vezes desconstitui tais relagoes.
Ferrari (2004, p.328), coaduna com este entendimento, explicitando:

E dificil buscar exemplos onde se possa identificar a possibilidade da
decisao alcangar so a acertas pessoas sem que exista a ofensa ao
Principio da Isonomia, pois mesmo na omissao parcial e parcial e
possfvel identificar estes perigos[...J

Ademais, nao sao apenas os legisladores que diuturnamente produzem
leis inconstitucionais. Os proprios tribunals, "celeiros do direito', tambem o fazem.
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Segundo Mario Chaer (2004, p. 105), em matria publicada na Revista Exame alerta:
"Os Ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST), entenderam que deveriam
engordar seus salarios com diferengas que Ihes teriam sido supostamente, extraidas
por pianos economicos. Outros Tribunals do pais afora logo fizeram o mesmo".
Quando da constatagao e a posterior retirada dessas normas do nosso
ordenamento juridico ha a desconstituicao total ou parcial pelo Poder Publico dos
atos pautados nas especies normativas inconstitucionais. Se for, em regra por via de

acao, a desconstituicao vai ate a origem do ato, efeitos "exzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
tunc", e atingem a todos
os envolvidos naquela situagao juridica "erga omnes".

Se o controle, entretanto, for

realizado, por via de excecao, controle difuso, os efeitos surtidos so atingem as
pessoas envolvidas no litigio em questao, efeitos "inter partes",

e so se iniciam a

partir do momento da declaracao de inconstitucionalidade, "ex nunc".
Nesta ordem, nao se garante, eficazmente o que o direito adquirido, o ato
juridico perfeito e a coisa julgada como preceitos fundamentais sejam respeitados.
Alem do que, muitas vezes, a desconstituicao das relagoes juridicas
pautadas em normas eivadas de inconstitucionalidade, sao mais gravosas para o
ordenamento juridico que a sua manutengao.
Corrobora com este entendimento Regina Maria Macedo Nery Ferrari
(2004, p.205);

De fato e possivel que a supressao retroativa da lei no universo
juridico, cause danos mais lesivos do que sua manutengao
provisoria. Imagine-se a situagao decorrente da consideragao de que
a lei inconstitucional e nula de pleno direito em razao da hipotese da
adogao de criangas Durant dez ou mais anos, com base em uma lei
declarada inconstitucional. Dentro desta postura todas as agoes
foram nulas e, portanto, como ficariam as criangas que se
beneficiariam da lei agora considerada violadora da Constituigao?
Deveriam ser entregues para institutos que abrigam criangas
abandonadas? Como se pode constatar, seria mais danosa a
consideragao no sentido de que a decisao produz efeitos desde o
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momento da promulgagao da lei, do que aceitar que produziu efeitos,
validos durante o tempo em que viveu com a presungao de validade.

Necessario

se faz mencionar

ainda, que o exemplo da

produgao

legislativa federal inconstitucional e seguido pelos outros entes que integram a
federagao brasileira. Afinal, vivemos em uma federagao e o que acontece no ente
central, a Uniao, se irradia para os demais entes, Estados - Membros, Distrito
Federal e os Municipios. Os efeitos produzidos influenciam diretamente a vida
social, politica e economica dos mesmos, que ora sao regidos por especies
normativas federais inconstitucionais, ora sao eles mesmos que produzem normas
eivadas de inconstitucionalidade.
Isto pode ser demonstrado com a analise das informagoes citadas por
Mario Chaer (2004, p. 106), em reportagem publicada na revista Exame, onde se
demonstrou, atraves de analise de dados da produgao legislativa inconstitucional de
cada Estado-Membro da Federagao, que ha uma escala hierarquica entre aqueles
que mais produzem leis inconstitucionais. O Estado de Rondonia ocupou o primeiro
lugar, onde a produgao legislativa inconstitucional atingiu 6 7 % das leis produzidas. A
Paraiba

posicionou-se

no

sexto

lugar,

com

56%

da

produgao

legislativa

inconstitucional. Tocantins, o Estado mais novo da federagao, ficou em vigesimo
setimo lugar, com 2 4 % de sua produgao legislativa inconstitucional.
A reposta quanto a problematica da produgao legislativa inconstitucional
nao reside no fato do Estado produzir leis federais em demasia e que estas venham
a ser inconstitucionais, nem nas Emendas Constitucionais. Muito menos, na
ineficacia da Constituigao. Ausente e a instrumentalizagao dos institutes juridicos
que existem para regulamentagao das especies normativas e para a realizagao do
controle de constitucionalidade. Estes fatores estao aliados a ausencia da vontade
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moral e politica dos que sao responsaveis pela produgao legislativa, Onde na fungao
legiferante, burlam os principios constitucionais e desconsideram os preceito que
regulamentam um Estado Democratico de Direito.
Endossamos o nosso entendimento com o esposado pelo eminente
mestre Paulo Bonavides (1996, p.203):

A democracia moderna oferece problemas capitals, ligadas as
contradigoes internas do elemento politico sobre que se apoia (as
massas) e a hipotese de um desenvolvimento do poder, por parte
dos governantes, pelo fato de possuirem estes o controle da fungao
social e ficarem sujeitos a tentagao, dai decorrente, de o utilizarem a
favor proprio (caminho da corrupgao e da plutocracia) ou no interesse
do avassalamento do individuo (estrada do totalitarismo).

Enfim, o problema da produgao legislativa inconstitucional reside, em
parte, na procura de amoldar os atos de conformagao politica com a medida de
vinculagao juridica, entretanto, nao se esgota neste fim.

3.4 Novas perspectivas do Controle de constitucionalidade e a garantia aa
seguranga nas relagoes juridicas

Grande parte da doutrina atribui ao controle de constitucionalidade a
panaceia para curar a sindrome da produgao legislativa inconstitucional federal no
nosso ordenamento juridico que afeta frontalmente a seguranca nas relagoes
juridicas.
Como o objetivo do Direito e proporcionar harmonia e convivencia social,
trazendo a sociedade satisfagao das suas necessidades atraves da regulamentagao
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de

condutas.

o

controle

e

uma

as

formas

de

combater

e

sanar

a

inconstitucionalidade, mas nao a unica.
Contudo, ao ser utilizado pelos orgaos competentes, o controle de
constitucionalidade nao deve ser instrumento apenas para expurgar as normas
inconstitucionais do ordenamento juridico.
A priori, o Supremo Tribunal ao declarar a inconstitucionalidade via de

agao, pode restringir os seus efeitos, em regra exzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
tunc e erga omnes, para garantir
maior seguranga nas relagoes juridicas.
Sobre a problematica, assevera MIRANDA (apud FERRARI, 2004):

Vale repetir que a e a postura de Jorge Miranda, quando afirma que
a possibilidade de flexibilizagao dos efeitos da inconstitucionalidade
"destina-se a evitar que, para fugir a consequencias demasiado
gravosas da deciaragao, o Tribunal Constitucional viesse a nao
decidir pela ocorrencia da inconstitucionalidade, e uma valvula da
seguranga da propria finalidade e da efetividade do sistema de
fiscalizagao".

Neste sentido, os efeitos conferidos a inconstitucionalidade devem ser
atribuidos a partir da decisao que constatou a sua existencia. Ou entao, quando da
deciaragao de inconstitucionalidade, sem produgao de efeitos erga omnes e ex tunc.
Ou ainda, reconhecimento da inconstitucionalidade sem deciaragao de nulidade,
para garantir a seguranga das relagoes juridicas.
Gilmar

Ferreira

Mendes

(2000, p.204)

ao discutir tal

possibilidade

discorre:

Motivos de seguranca juridica tornam imperiosa a vigencia temporal a
vigencta temporaria da lei inconstitucional, a fim de que nao surja, nesta
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fase intermediaria, situacao ainda mais distante da vontade constitucional
do que a anteriormente existente.

Outra solucao apontada pela doutrina para a flexibilizagao dos efeitos do
controle e a garantia da seguranca juridica e a utiiizacao do principio

da

proporcionalidade. O juiz tern como fungao primordial amoldar ao caso concreto e
quando do conflito dos bens jurfdicos ponderar o que deve prevalecer.
ZAVASKI (apud FERRARI, 2004), preleciona

sobre o tema coadunado

com o exposto:

[...] Diante de fatos consumados irreversiveis, ou de reversao
possivel, mas comprometedores de outros valores constitucionais, so
resta ao julgador- e este e seu papel- ponderar pelos bens juridicos
em conflito e optar pela providencia menos gravosa ao sistema de
direito, ainda quando ela possa ter como resultado uma situacao
ilegitima.

A discussao que envolve o controle de constitucionalidade, para garantir a
seguranga nas relagoes juridicas, deve se pautar nos efeitos da deciaragao de
inconstitucionalidade, com o intuito de salvaguardar as relagoes juridicas, encontra
esteio ao se garantir a coisa julgada no nosso ordenamento.
Perfaz-se em uma conduta erronea, aceitar o reconhecimento da coisa
julgada inconstitucional. Pois ocasionaria afronta as clausulas petreas, uma vez que
tal garantia constitucional foi elevada a categoria de direito e garantia fundamental,
estando previsto no rol do art. 5° inciso, XXXV, do nosso Texto Constitucional,
conforme dispoe: "A lei nao prejudicara o direto adquirido, o ato juridico perfeito e a
coisa julgada".
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Elencados tais aspectos, vislumbra-se que a importancia do controle de
constitucionalidade no foco de nossa analise, mas nao so ele isoladamente, vai
resolver a problematica da produgao legislativa inconstitucional.
Entende-se,

portanto, que esta questao

circunscrever-se

de

varios

aspectos que Ihe deram causas. Neste sentido, e necessario, atribuir solugoes
alternativas, que nao apenas aquelas arraigadas expressamente na lei, mas tambem
intrinsecamente ligadas a uma vontade politica que efetive os principios previstos
num Estado Democratico de Direito. Uma maior conscientizagao da populagao
quando do conhecimento de projetos de leis que disponham

determinagdes

inconstitucionais, coadunado com a vontade nacional ao eleger representantes que
legislem representando realmente os interesses da populagao e obedecendo a
logica materia e constitucional prevalece o ordenamento juridico.
Desta feita, devemos ter em mente que o nosso ordenamento juridico
possui uma estrutura logica, uma ordem constitucional pautada na presuncao de leis
constitucionais e uma ordem juridica, estando o Principio da Seguranga Juridica
implicito ao seu valor de justiga.
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CONCLUSAO

A analise cientifica de um tema, como e o da produgao legislativa
inconstitucional federal face a inseguranga juridica, empolga e, ao mesmo tempo,
porque funesto para o ordenamento juridico, remete a novas formas de pensar o
Direito, a Justiga e o proprio Estado, em sua estruturagao organizacional.
A visao que se adquire, a priori, encerra que os conceitos de Direito e
Justica encontram-se intrinsecamente ligados, sendo a Justica o fim do Direito, e a
posteriori, mostra que o Estado, apesar de nao representado e m termos fisicos,
abarca em si a vontade daqueles que exercem suas fungoes. Por isso e tao
importante repensar a estruturagao do ordenamento juridico face aos principios
constitucionais, correlacionando a vontade humana com os ditames do Estado
Democratico de Direito.
O que se pode constatar, diante da problematica posta, foi que da
necessidade de normatizagao das condutas e do consequente surgimento do
Estado, emergira o poder constituinte, genese do ordenamento juridico, que no
Estado Democratico de Direito deve traduzir legitimidade e iegalidade ao mesmo
tempo, com o intuito de garantir uma produgao legislativa higida, protegida contra os
vicios da inconstitucionalidade.
Entretanto, pensar a fungao legiferante como sendo atividade exclusiva
do Poder Legislativo nao e correto, pois o Poder Executivo e o Poder Judiciario
igualmente participam do processo de criagao das especies normativas federais,
como tambem realizam o controle de constitucionalidade. O processo legislativo
federal, neste sentido, deve otimizar o emprego dos seus instrumentos de produgao
legislativa, direcionando-os a produgao de normas desprovidas de vicios.
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Assim

e que devem

atuar

as Comissoes

Permanentes

do

Poder

Legislativo; o Poder Executivo, mediante o seguro manejo do veto ou da sangao; e o
Poder Judiciario atraves do controle de constitucionalidade. Outrossim, o problema
nao se restringe apenas ao controle de constitucionalidade, existem outras agoes
viabilizadoras, que participam do controle , mas nao o integram na sua totalidade.
A falta instrumentalizagao dos institutes existentes, aptos a coibir a
produgao legislativa federal inconstitucional e sanar os vicios insertos nas normas ja
formadas, aliada a ma vontade dos governantes, a corrupgao instaurada no cerne
das fungoes estatais e, porque nao mencionar, a exteriorizagao do sistema de
controle de constitucionalidade

instaurado nao favorece a detecgao das

leis

inconstitucionais e sua posterior retirada do ordenamento juridico, haja vista que em
tribunals abarrotados de agoes nao ha como priorizar e agilizar o julgamento das
questoes especificamente voltadas a analise da constitucionalidade das leis.
A solugao apontada caminha no sentido da criagao de instrumentos
habeis ao aprimoramento dos orgaos responsaveis pelo controle, bem como, do
aprimoramento dos procedimentos relativos as agoes que visam a detecgao das
possiveis inconstitucionalidades.
Destarte o Poder Legislativo, na edigao de resolugao senatorial para
retirada de norma eivada de inconstitucionalidade, via controle difuso; o Poder
Executivo, quando seus orgaos subordinados deixem de cumprir leis que entendam
inconstitucionais ou atraves do veto juridico; e na realizagao do controle de
constitucionalidade

pelo

Poder

Judiciario,

devem

pautar-se

no

principio

da

proporcionalidade e no que prescreve a lei para amoldar-se ao caso concreto,
somente assim alcangarao o desiderata de afastar a incidencia de prejuizos maiores
a sociedade, retirando aquela norma viciada do ordenamento juridico e promovendo
o respeito ao principio constitucional da seguranga juridica.
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Nao se resolve o problema da produgao legislativa federal inconstitucional
com a criacao de mais procedimentos burocrattcos e demorados no processo de
feitura da lei ou no controle de constitucionalidade. As solugoes estao pautadas na
utilizagao dos principios constitucionais e conscientizagao etica e democratica dos
que exercem alguma fungao publica, corroborado com povo, detentor do poder
constituinte originario a quern compete exigir corregao e lisura na consubstanciagao
e administragao da coisa publica.
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ANEXOS

ANEXOI
BANCO NACIONAL DE DADOS DO PODER JUDICIARIO - BNDPJ
STF
ACOES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE - 1988 A 2005*
Distribui'das

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Total

11
158
255
233
166
162
197
209
159
204
181
187
255
209
205
306
285
87
3.469**

Julgadas

Medidas
Cautelares
Julgadas
1
2
19
90
33
133
66
116
93
131
121
100
87
120
127
156
123
82
130
119
133
86
100
89
80
116
220
58
281
60
405
24
310 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
91
2.420
1.482

Fonte: Secretaria de Informatica do STF
* Dados ate 17.04.2005
90 Acoes Diretas de Inconstitucionalidade por Omissao.
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ANEXO II
BANCO NACIONAL DE DADOS DO PODER JUDICIARIO - BNDPJ
STF
ACOES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE - 1988 A 2005*
POR REQUERENTE

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Total

Protocolos
11
159
255
232
166
162
198
211
158
206
181
189
253
209
135
289
276
89
3.379

Fonte: Secretaria de Informatica do STF
* Dados ate 17.04.2005.
OBS.: Protocolos - quantidade de processos ADI protocolados no ano por
requerente.
Ano de 1988 - a classe ADI surgiu com a promulgacao da atual Constituicao
Federal, em 5 de outubro de 1988.

ANEXO II!

ESTADOS QUE MAIS FAZEM LEIS QUE FEREM A CONSTITUICAO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Rondonia
Ceara
Alagoas
Maranhao
Mato Grosso do Sul
Goias
Paraiba
Espirito Santo
Acre
Amazonas
Piaui
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Norte
Minas Gerais
Distrito Federal
Parana
Bahia
Roraima
Mato Grosso
Amapa
Sao Paulo
Pernambuco
Rio de Janeiro
Sergipe
Para
Santa Catarina
Tocantins

67%
62%
61%
58%
58%
56%
56%
55%
54%
54%
54%
52%
51%
51%
51%
50%
50%
50%
48%
48%
48%
47%
47%
47%
46%
43%
24%

Fonte: Consultor Juridico, publicado na Revista EXAME em Abril de 2004.

