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RESUMO 
 

CAIXETA, Gabriel Ricardo Jardim. Silêncio legislativo, liberdade para legislar e omissão 
inconstitucional. Dissertação de mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, 2015. 

 
O trabalho analisa o conceito de omissão inconstitucional. A pesquisa parte da liberdade 
dada pela Constituição ao legislador quanto à decisão de legislar ou não, ou, pelo menos, 
de decidir quando legislar. Isso implica compreender o silêncio legislativo como opção 
política tolerada. A dissertação examina também as origens do fenômeno da 
inconstitucionalidade por omissão. Finalmente, o estudo analisa critérios úteis à 
configuração de uma obrigação de legislar, extraídos de características específicas das 
normas constitucionais, como a competência, a reserva de lei, questões políticas e as 
normas programáticas. 
 
 PALAVRAS-CHAVE: liberdade de legislar; silêncio legislativo; omissão 
inconstitucional; dever de legislar; normas constitucionais 
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RÉSUMÉ 

 
CAIXETA, Gabriel Ricardo Jardim. Silence législatif, liberté pour légiférer et  omission 
insconstitutionnelle. Dissertassion de maîtrise. Faculté de Droit de l’Université de São 
Paulo, 2015. 
 
 
Le travail analyse le concept de l'omission insconstitutionnelle. La recherche démarre par 
la liberté donnée par la Constitution au législateur en ce qui concerne sa décision de 
légiférer ou pas, ou au moins de décider quand il doit légiférer. Cela implique de bien 
comprendre le silence législatif comme option politique tolérée. La dissertation examine 
aussi les origines du phénomène de l'insconstitutionnalité par omission. Enfin, l'étude 
analyse des critères utiles à la configuration de l'obligation de légiférer, extraits des 
caractéristiques spécifiques des normes constitutionnelles, comme la compétence de 
légiferer, la réserve de loi, les questions politiques et le normes programmatiques. 
 
MOTS-CLÉS: liberté pour légiférer; silence législatif; omission insconstitutionnelle; 
devoir de légiférer; normes constitutionnelles 
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INTRODUÇÃO 
 

Justificativa e importância do tema 
 

Não se diga que no Brasil se legisla pouco.  

Conforme as últimas estatísticas elaboradas somente no âmbito da Câmara dos 

Deputados1, em 2007, foram editadas 4 leis complementares, 133 leis ordinárias, 52 

Decretos Legislativos (“acordos”), 333 Decretos Legislativos relativos a Radio e TV, 3 

Decretos Legislativos relativos a outros assuntos e 1 Resolução da Câmara dos Deputados, 

no total de 529 atos. No ano seguinte, editaram-se uma lei complementar, 169 leis 

ordinárias, 62 Decretos Legislativos (“acordo”), 278 Decretos Legislativos relativos a 

Radio e TV, 2 Decretos Legislativos de outras naturezas e 8 Resoluções da Câmara dos 

Deputados.  

O Ato Conjunto nº 2, de 2013, dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara 

dos Deputados2, noticia que existem hoje mais de 180 mil atos normativos, entre leis, 

decretos, instruções normativas, portarias, decretos-leis, resoluções, muitos conflitantes 

entre si e com a própria Constituição. 

Esses dados confirmam a inflação legislativa nesses tempos atuais de sociedade 

técnica e permitem que se proceda à comparação entre “multiplicação das leis e a inflação 

monetária”3. Além disso, são um indício da própria desvalorização da lei4. 

Por outro lado, e aqui está o paradoxo, o legislador ainda se silencia muito. 

 É aquele mesmo Ato que o diz: existem 25 dispositivos constitucionais a 

serem regulamentados por lei complementar e 117, por lei ordinária. Tais desencontros 

motivaram a composição de uma comissão mista no Congresso Nacional visando 

consolidar a legislação existente e oferecer projetos de lei para a completa regulamentação 

                                                           
1Informações disponíveis em http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/6286 e 
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2491/anuario_estatistico_legislativo2007.pdf?sequenc
e=5. Acessos em 15/05/2013, às 20:45h. 
2 Esse ato encontra-se publicado no Diário do Senado de 21/03/2013. Disponível em 
http://www6.senado.gov.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=21/03/2013&paginaDireta=11520. 
Consultado em 07/04/2013, às 16:30h.  
3 Cf.CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do poder executivo. São Paulo : Editora Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 54 
4 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. São Paulo : Saraiva, 2012, p. 36. 
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da Constituição Federal5. Em que pese a louvável iniciativa do Congresso, há nela um lado 

tragicômico. É que estipulou-se um prazo de 180 dias para a conclusão de um objetivo não 

alcançado em quase 25 anos de existência da atual Lei Fundamental. Ao que parece, 

nenhum resultado concreto foi produzido. 

Inegável que essa ocorrência, muitas leis de um lado (várias delas certamente 

inúteis e de interesse público questionável) e, no contexto apresentado, silêncio legislativo, 

de outro, resulta certa perplexidade.  

Não é difícil imaginar que, no âmbito do welfare state, o problema da omissão 

legislativa é tão sério quanto o da produção de uma lei que atenta contra a Constituição. E 

que torna mais dramático quando a norma ausente se relaciona com direitos fundamentais. 

No mesmo diapasão, dentre as várias modalidades de omissão do Poder Público, como as 

do executivo e até mesmo as do judiciário, as do Poder Legislativo atraem atenção 

especial, dada a relação direta do legislador com a Constituição6. Com efeito, é dele que se 

esperam providências a concreção das normas constitucionais e, por conseguinte, para a 

salvaguarda das “promessas constitucionais”. 

O constitucionalismo moderno, no entanto, é também produto da democracia e 

do pluralismo político que desta é consectário natural. A Constituição deve ser aberta a 

todas as formas de pensamento político - desde que condizentes com a própria democracia, 

claro está - justamente para abarcá-las e, portanto, deve permitir que o governo do dia 

possa ser livre a fazer escolhas conforme o programa vencedor nas urnas. Por isso mesmo, 

e para conferir a maleabilidade que essa ordem aberta requer, é que não se pode olvidar 

que há normas constitucionais que deixam maior espaço para a ponderação política que 

permeia toda decisão do legislador. E isso permite a escolha de vários tipos de 

comportamentos, inclusive o silêncio, sem que possa haver ingerência judicial. 

Nesse aspecto, a liberdade de conformação do legislador é essencial à 

democracia. Esclareça-se desde já que essa liberdade compreende tanto o conteúdo 

legislado, quanto, principalmente, a decisão de legislar ou não (ou quando legislar). Se essa 

liberdade não deve ser confundida com arbitrariedade, de outro ângulo e em certos casos, 

não pode ser cerceada sob o fundamento de que o legislador, ao se calar, se transforma em 

poder constituinte por decidir quando tornar aplicável uma norma constitucional. Será 

                                                           
5 O Ato conjunto noticiado tem esse escopo. 
6 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Inconstitucionalidade e garantia da Constituição. 
Tomo VI. 4ª ed. Coimbra : Coimbra editora, 2013, p. 364. 
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demonstrado, pela análise da doutrina e de alguns julgados do STF que a densificação de 

certos preceitos constitucionais foi relegada ao legislador pela dificuldade de se estabelecer 

consenso no seio da própria Assembleia Constituinte. Esses preceitos, de que é exemplo o 

art. 18, §4º, como bem assinalou o ministro Sepúlveda Pertence, em voto no Mandado de 

Injunção nº 291, foram assumidos como compromissos para o futuro, como adiamento de 

um problema, dadas a gravidade e a sensibilidade política da matéria. 

A liberdade de conformação do legislador, no entanto, não é irrestrita. Em 

alguns casos, a Constituição manda, impõe, ordena ao legislador a tarefa de completar a 

norma, de fechar a ordem constitucional quando ela própria não preferiu fazê-lo. 

 E aqui começam os problemas a serem debatidos nessa dissertação. 

 É verdade que o constituinte desconfiou deveras do legislador ordinário. A par 

da previsão de instrumentos processuais para o reconhecimento e combate das omissões 

inconstitucionais, a própria Constituição deu soluções, ainda que provisórias, para 

problemas que, segundo suas escolhas, não poderiam esperar pela lei exigida. Como 

exemplos, podem ser citados os arts. 10 (proteção de relação de emprego contra despedida 

arbitrária e outros direitos trabalhistas, como a licença paternidade), 35, §2º (prazos para as 

leis orçamentárias) e os arts. 4º, 12 e 13, da Emenda Constitucional nº 20/98, que tratam, 

respectivamente, da equivalência do tempo de serviço, previsto pela legislação vigente ao 

tempo do cumprimento dos requisitos de aposentadoria, ao tempo de contribuição; 

exigibilidade de contribuições previdenciárias previstas em lei destinadas ao custeio da 

seguridade social e dos diversos regimes previdenciários; e, finalmente, critérios para o 

pagamento de salário-família e auxílio-reclusão.  

Mas, por outro lado, a Constituição sempre lhe atribuiu um papel 

obrigatoriamente proativo? A omissão legislativa causada pelo silêncio do Parlamento é 

sempre constitucionalmente relevante? Se não, como diferenciar a omissão como prática 

política legítima daquela que vulnera a Lei Maior? 

A doutrina e a jurisprudência pátrias ainda não se detiveram, analítica e 

criticamente, sobre a delimitação do dever específico de legislar, que é o fundamento da 

inconstitucionalidade por omissão. Do exame de obras sobre o tema – manuais ou mesmo 

as monografias específicas, evidencia-se um salto argumentativo, ou, por assim dizer, uma 

lacuna teórica, um espaço vazio, entre o dever de legislar e uma norma preceptiva não 

exequível por si mesma. 
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A propósito, a atenção maior é dada aos instrumentos processuais positivados 

no nível constitucional para combater o silêncio do legislador. Há, é certo, discussão sobre 

a inclusão das normas programáticas no rol de imposições constitucionais e outra 

envolvendo os direitos que podem motivar a impetração de mandado de injunção. Mas 

ainda não se elaborou uma resposta definitiva, ou pelo menos segura, sobre o que se deve 

entender por um silêncio vulnerador da Constituição. Daí a justificativa e importância do 

presente estudo. 

Um dos objetivos da dissertação é tecer uma crítica a esse posicionamento. 

Além disso, serão oferecidos e analisados critérios teóricos que separam, dentro de um 

enfoque dogmático, a omissão legislativa que se situa ainda na esfera de liberdade do 

legislador da sua vertente inconstitucional. Isso implica considerar que nem toda remissão 

ao legislador, pela reserva de lei, acarreta um ordem ou uma imposição, isto é, um dever 

específico de legislar, portanto. Esses critérios se fundamentam em características 

específicas de normas constitucionais e nos modos pelos quais a Constituição remete 

determinada matéria ao legislador. Nesse sentido, destacam-se a atribuição de competência 

ao legislador, as reservas de lei, normas que portam consigo questões políticas e 

compromissos dilatórios. Quanto a este último aspecto, serão analisadas as normas 

programáticas em função do dever de legislar. 

Não interessa a esse estudo apectos processuais da inconstitucionalidade por 

omissão, como a análise do cabimento, peculiaridades procedimentais ou limites da ação 

direta de inconstitucionalide por omissão ou do mandado de injunção, nem tampouco de 

outras técnicas decisórias criadas por Tribunais estrangeiros. À evidência, esses 

instrumentos serão mencionados, mas sem a preocupação de desvendar todas as discussões 

que os rodeiam. 

 

Metodologia e plano de trabalho 

 

Todo trabalho científico haverá que apresentar um objeto bem delimitado. O 

deste será, então, analisar o próprio conceito de inconstitucionalidade por omissão, em 

função da liberdade de conformação do legislador. Em comparação aos estudos 

tradicionais, o que segue adiante ficará um passo atrás, uma vez que, como se disse, não 

será dada prioridade a aspectos processuais da colmatação das omissões legislativas. 



 

14 
 

Para o fim proposto, o trabalho será estruturado em três capítulos. O primeiro 

será destinado justamente a tratar dos âmbitos de liberdade do legislador quanto à decisão 

de legislar. Se, no constitucionalismo liberal clássico (ou oitocentista), em virtude da 

potestade do Parlamento, o legislador era absolutamente livre para decidir quando, como e 

se legislar, no constitucionalismo democrático novecentista, essa liberdade não mais é tão 

extensa. A meta é, então, estudar essa evolução e o espaço de liberdade de que ainda goza 

na atualidade. 

O segundo capítulo será destinado à análise da omissão legislativa como uma 

inconstitucionalidade. Serão vistas as origens desse tipo de vulneração da Constituição, as 

concepções teóricas em torno dela, a visão que a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm 

desse instituto e as consequências práticas de sua aceitação, como o eventual direito à 

norma e os diversos critérios classificatórios desenvolvidos. 

Finalmente, no terceiro capítulo, será examinado o dever específico de legislar, 

a partir de critérios que têm como fundamento certas características das normas 

constitucionais. Consequentemente, será o momento oportuno para demonstrar que a 

Constituição, dentro de certas circunstâncias, mesmo que necessite do legislador para dar 

concreção a uma norma, não o obriga a fazê-lo. Será, assim, o momento adequado para 

oferecer as respostas às questões formuladas acima. 

O método utilizado nesta dissertação é o dedutivo. Parte-se de um aspecto mais 

geral, a liberdade de conformação do legislador, estudam-se, em seguida, as origens da 

inconstitucionalidade por omissão para, finalmente, restringir o objeto ao exame dos 

deveres de legislar. Como salientado acima, para fins de corte metodológico, as omissões 

tratadas no trabalho se referem exclusivamente as do legislador. O âmbito teórico em que 

este trabalho se situa é o da dogmática jurídica, sem que se leve em consideração outras 

correntes existentes hoje no direito constitucional, como o neo-constitucionalismo ou pós-

positivismo. Neste enfoque, não se dará importância à distinção entre regras e princípios 

nem se farão maiores considerações sobre a possível força normativa destes.  

Impende ressaltar que não será utilizado o método de direito comparado. Nada 

obstante, far-se-á uso constante tanto da doutrina estrangeira quanto da jurisprudência de 

Tribunais Constitucionais europeus, principalmente da Alemanha, Portugal, Espanha e 

Itália, países que influenciaram, uns mais, outros menos, o modo como as omissões 

legislativas são tratadas no Brasil. 
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Apenas como nota propedêutica, informe-se que foi utilizada a grafia original 

nas citações diretas de autores clássicos brasileiros e dos juristas portugueses, bem como 

nas citações dos artigos de Constituições ou outros atos normativos brasileiros anteriores a 

1988. 
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CONCLUSÃO 

 

1)       As relações entre o Parlamento e a Constituição não foram sempre as mesmas. 

As Constituições do período revolucionário e as do século XIX (período oitocentista) já 

faziam remissões ao legislador para que concretizassem as suas normas. É o período em 

que gozava de plena liberdade em relação à tomada da decisão de quando e se legislar. 

No Brasil, a Constituição de 1824 não destoou desse pensamento, de modo que 

seu caráter eminentemente liberal fez do Parlamento não só seu intérprete, mas também 

seu guardião. A potestade parlamentar entra em declínio com a Constituição republicana 

de 1891, mas, ainda assim, não há qualquer objeção à plena liberdade de legislar. Isso 

porque, conquanto houvesse a incorporação na ordem constitucional brasileira de um 

sistema de controle de constitucionalidade inspirado no direito constitucional americano, 

dele também se extraíram modos de se classificar as normas constitucionais com base na 

capacidade de serem autoexecutáveis ou não. No caso negativo, a solução para a completa 

aplicação da norma seria aguardar até que o legislador a completasse, exarando a lei 

necessária para tanto. 

Essa concepção ultrapassa o constitucionalismo liberal e, segundo a 

jurisprudência do STF, alcança Constituições nacionais que houveram adotado o “modelo” 

weimariano, como as de 1934, 1937 e 1946. Estas eram já Constituições de viés 

programático. Nada obstante, era vigorosa a adoção da classificação de normas 

constitucionais de matriz estadunidense baseada em normas autoexecutáveis e não-

autoexecutáveis. Neste último caso, enquanto o legislador não emanasse as leis necessárias 

para o preenchimento conteudístico da norma, nada poderia ser feito para aplicá-la 

diretamente, senão aguardar a iniciativa do Poder Legislativo. O silêncio do legislador era, 

portanto, modo legítimo de fazer política, devendo ser, em nome do princípio da separação 

de poderes, tolerado. 

Na fase do constitucionalismo democrático, advindo após a Segunda Guerra 

Mundial, a supremacia constitucional consolidou-se também na Europa: as Constituições 

firmaram-se como fonte das fontes do ordenamento jurídico e como inspiradora de 

decisões políticas. As relações com o Parlamento se alteraram. Mesmo assim, as 

Constituições são vistas como uma ordem aberta, aptas a abarcar todos os espectros do 

pensamento político, que podem inclusive antagonizar-se, possibilitando que o governo 
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eleito tenha condições de implantar seu programa, pelo menos em teoria, conforme 

explanado durante o período eleitoral.  

A Constituição aberta é a que garante flexibilidade ao sistema, conferindo 

maior capacidade de movimentos aos poderes públicos quando da criação de políticas a 

serem seguidas. Assim, o “fechamento” do sistema cabe, de acordo com o princípio 

democrático, primordialmente ao legislador. Ao cumprir esse mister, não estará exercendo 

mera atividade executiva, mas sim a de regulamentação ou concreção, no âmbito da qual a 

liberdade de conformação ainda é imprescindível, mesmo que possa ser restringida 

Na esfera do constitucionalismo nacional, somente a partir da Constituição de 

1988, que nasceu na sob a influência do constitucionalismo democrático europeu, a 

liberdade do legislador passa a sofrer limitações, inclusive com a criação de instrumentos 

processuais específicos, como a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o 

mandado de injunção. 

 Na verdade, a liberdade para legislar obedece a uma gradação, que vai desde 

praticamente a ausência de limites, aproximando-se ainda do constitucionalismo 

oitocentista, até uma vinculação mais estreita.  

2)       A partir da ideia de vinculação (positiva) do legislador à Constituição é que se 

pode falar em controle da constitucionalidade de seu silêncio. Nada obstante, essa 

vinculação não é só jurídica. É também política, tanto é assim, que o principal autor de 

língua portuguesa precursor do estudo das omissões legislativas e da vinculação do 

legislador à Constituição (J. J. Gomes Canotilho) defendia que a saída para a concretização 

da Constituição deveria ser democrática e não pela atividade da jurisdição constitucional.  

Mas é justamente pela expansão da atividade da jurisdição constitucional 

europeia, que passou a controlar os desvios legislativos que vulneravam o princípio da 

igualdade, que tem origem o reconhecimento da inconstitucionalidade por omissão. 

Atualmente, é ainda no âmbito da omissão relativa que os Tribunais Constitucionais da 

Europa Central costumam se ater e é para colmatá-la que foram desenvolvidas as 

principais técnicas de decisão que alcançaram os resultados mais eficazes. Tem, pois, 

origem mais prática que teórica, o que destoa da sua congênere comissiva. Destacam-se, 

quanto ao reconhecimento do silêncio legislativo como algo também vulnerador da 

Constituição, o Tribunal Constitucional Federal alemão e a Corte Constitucional italiana. 
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 O evoluir teórico dessa inconstitucionalidade traçou, como fundamento dessa 

lesão à Constituição, a infringência a um dever específico de legislar (e não somente a um 

simples dever geral de legislar). Duas correntes se formaram, quanto ao controle de 

constitucionalidade propriamente dito: ou se sanciona o próprio comportamento do 

legislador pelo silêncio inoportuno e inadequado, comunicando-lhe sobre a necessidade de 

se proceder à produção da lei exigida (corrente “obrigacionista”), ou, simplesmente, se 

afasta a norma implícita inconstitucional, surgida a partir da omissão legislativa, mediante 

a integração da lei ordinária, na parte que ela não disse, mas deveria dizer. 

As críticas à inconstitucionalidade por omissão, se não permitem que o 

instituto seja aceito de forma unânime e pacífica pela doutrina, não foram capazes de 

conter o alastramento do combate desse fenômeno a outros países, como Espanha e, 

principalmente, Portugal e Brasil, cujas Constituições expressamente preveem ações 

específicas para tanto. 

No Brasil, a doutrina e a jurisprudência, firmes na sua origem “obrigacionista”, 

organizaram um conceito de inconstitucionalidade por omissão a partir das imposições 

constitucionais, representadas por normas constitucionais de eficácia limitada (normas 

preceptivas não exquíveis por si mesmas, na classificação adotada neste trabalho). De 

consequência, há uma correspondência automática entre normas dessa estirpe, reserva de 

lei, dever de legislar e, consequentemente, inconstitucionalidade por omissão. 

A frustração de um dever específico de legislar, conforme se entende no Brasil, 

ainda mais se for levada em conta a existência do mandado de injunção, faz nascer ao 

prejudicado pela omissão legislativa, um direito à norma, entendido por alguns ao direito à 

legislação e à própria efetividade da Constituição.  

Afastadas as teses segundo as quais a omissão legislativa é inconstitucional 

somente quando a própria Constituição fixa prazo certo ao legislador para a produção de 

leis ou, por outro lado, o legislador omisso já provoca uma inconstitucionalidade 

imediatamente após a Constituição entrar em vigor, conclui-se que a passagem de um 

tempo razoável é fator a ser levado em conta, quando da caracterização daquele fenômeno. 

No âmbito jurisprudencial, o tempo é tomado sob dois aspectos: ou o Tribunal 

Constitucional declara uma omissão inconstitucional após constatar que já se passou tempo 

suficiente para que determinada norma constitucional fosse concretizada ou simplesmente 

fixa prazo para declarar a inconstitucionalidade, podendo mesmo ocorrer as duas situações 
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simultaneamente. Nada obstante, é de eficácia duvidosa a segunda providência, tendo em 

vista que não há mecanismos para a sanção do legislador que não obedecer o lapso 

temporal que lhe foi demarcado pela jurisdição constitucional.  

As omissões inconstitucionais têm sido classificadas sob diversos critérios. 

Seja pela intensidade da falta de cumprimento da norma (absolutas e relativas), seja pela 

extensão (total e parcial), ou ainda pela possibilidade ou não de serem preenchidas pela 

atividade hermenêutica (substituíveis ou impuras e insubstituíveis ou puras). 

3) Os deveres de legislar também podem ser analisados e delimitados a partir de 

certos critérios. Pode-se partir de um âmbito mais geral, até chegar em situações 

particulares. Nesse sentido, a atribuição de competência configura-se como mero dever 

geral de legislar, de natureza permissiva ou autorizativa, de modo que a omissão legislativa 

verificada quanto ao não exercício dessas normas, não gera uma inconstitucionalidade.  

Para a qualificação de uma inconstitucionalidade por omissão, é preciso que 

outros elementos sejam agregados à competência. Estes elementos geralmente são o prazo 

certo fixado pela própria norma constitucional e também uma reserva de lei imperativa.  

O prazo fixado pela norma é o critério mais seguro de identificação de um 

dever específico, pois neste caso, está clara a intenção da Constituição em exigir de modo 

peremptório a produção legislativa. No entanto, podem ocorrer casos em que a fixação de 

prazo não justifica uma inconstitucionalidade por omissão, como ocorre nas leis 

orçamentárias. 

A reserva de lei imperativa pode ser identificada a partir da qualidade do 

vínculo imposto ao legislador e também em função da própria terminologia empregada 

pela Constituição.  

Diante de certas características presentes em determinadas normas 

constitucionais, no entanto, nem mesmo o descumprimento de uma reserva de lei 

imperativa dá causa a uma omissão inconstitucional. Essas características avultam a 

ligação política do legislador com a Constituição, o que faz com que a liberdade de 

conformação se amplie muito, a ponto de não poder ser sindicável pelo controle de 

constitucionalidade por omissão. É o caso de normas que demandam decisões de cunho 

eminentemente político e, geralmente, pelas normas programáticas. Algumas normas 

programáticas, no entanto, podem justificar uma declaração de inconstitucionalidade por 

omissão porque o constituinte dotou-as de conteúdo determinado ou, pelo menos, 
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determinável. O problema está que, como essas normas servem para dar maleabilidade ao 

sistema jurídico, o fechamento delas, ainda que no âmbito constitucional, inibe a 

implementação de programas de governo eleito com base em concepções políticas 

divergentes da própria norma constitucional, o que descaracteriza a Lei Fundamental como 

ordem aberta. 

Finalmente, pela explicitação desses critérios, demonstrou-se que o atual 

conceito de omissão inconstitucional de que faz uso tanto a doutrina quanto o STF é 

insuficiente para a exata compreensão desse fenômeno. Isso porque não há a 

correspondência direta e automática entre uma norma preceptiva não exequível por si 

mesma e um dever específico de legislar. Disso decorre que nem sempre a Constituição 

atribui ao legislador um dever concreto de legislar, mesmo quando faz uso da reserva de 

lei.  
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